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HATÁROZAT 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Főosztály) – mint területi környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóság – a Rent-Roll Kft. (4355 Nagyecsed, Vörösmarty Mihály utca 19.) 

meghatalmazása alapján eljáró NNK Kft. (4025 Debrecen, Iskola utca 3.) kérelme alapján a 

Nagydobos 351/9 és 1001/2 hrsz. területeken tervezett homokbánya – „Nagydobos I.-homok” 

védnevű bánya – előzetes vizsgálatára irányuló kérelmét megvizsgálta és megállapította, hogy 

nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység az egységes környezethasználati 

engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

A tevékenység megkezdése előtt a Főosztály hatáskörébe tartozó alábbi engedély beszerzése 

szükséges: 

A kivitelezőnek felmentést kell kérnie a Főosztálytól a zajkibocsátási határértékek betartása alól a 

kivitelezés idejére. A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett 

időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható 

eredményeit. 

I. A Főosztály előírásai: 

Levegőtisztaság-védelmi előírások: 

- Tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

- Az építés során gondoskodni kell a porszennyezés csökkentéséről, szükség esetén a 

munkaterületet locsolni kell. 

- A kivitelezés során felhasznált anyagok szállítását kiporzást és kiszóródást megakadályozó 

módon kell végezni. 

- Az építési munkálatokban csak olyan gépjárművek, munkagépek vehetnek részt, amelyek 

megfelelnek a mozgó pontforrásokra vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak. 

Zajvédelmi előírások:. 

- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. 

Természetvédelmi előírások: 

- A bánya létesítéséhez szükséges fa- és cserjeirtási munkálatokat fészkelési időszakon kívül 

(augusztus 31 és március 15 között) kell elvégezni. 

- A bányászati tevékenység során keletkező meredek partfalak potenciálisan alkalmasak a 

fokozottan védett gyurgyalag (Merops apiaster) és a védett partifecske (Riparia riparia) 

fészkelésére. A művelt partfalakat úgy kell kialakítani (pl. a partfalak rögzített hálóval történő 
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takarásával, vagy a madarak távoltartását biztosító rézsűzéssel), hogy azokon megelőzhető 

legyen a védett és fokozottan védett madarak megtelepedése. 

- Amennyiben a bánya területén a megbontott homokfalakban partifecskék, illetve gyurgyalagok 

fészkelését észlelik, úgy gondoskodni kell azok védelméről, az adott bányaterületrészen a 

munkálatokat fel kell függeszteni a fészkelési időszak végéig. A fészkelési helyektől oldalirányban 

10-10 méter távolságon belül a költési időszakban - április 15. és augusztus 15. között - 

kitermelési munkát nem szabad végezni. A partifecskék, illetve gyurgyalagok által lakott partfalak 

megszűntetése leghamarabb augusztus 15. után végezhető el. 

- A bányaművelés során a tájrendezési tevékenységet a kitermeléssel párhuzamosan 

folyamatosan el kell végezni. 

- A rekultiváció során a gyomosodás megelőzése érdekében az akác, selyemkóró, parlagfű, 

szerbtövis, aranyvessző és egyéb invazív fajok irtásáról a bolygatott területen gondoskodni kell. 

Az esetleges erdőtelepítést tájra jellemző, őshonos fafajokkal kell elvégezni! 

 

II. Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/6551-5/2021.ált. 

számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírások betartása mellett járult hozzá a 

tervezett tevékenység megvalósításához: 

1. A csapadékvíz elvezetés vízilétesítményeinek megvalósítása végleges vízjogi létesítési 

engedély, majd azt követő használatba vétele végleges vízjogi üzemeltetési engedély 

birtokában kezdhető meg. 

2. A tevékenység érinti Nagydobos-Nyírparasznya Közös Vízmű becsült hidrogeológia 

védőövezetének „B” zónáját, ezért erősen mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen 

hulladékok tárolása, lerakása; veszélyes hulladékártalmatlanító és lerakó létesítése, 

üzemeltetése; házi és egyéb ipari szennyvíz szikkasztása; hígtrágya és trágyalé leürítése; 

települési folyékony hulladék-lerakó létesítése, üzemelése; növényvédő szer tárolása, 

hulladékának elhelyezése tilos. 

3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telephelyi létesítmények 

kialakításánál és használatánál, a tevékenység végzésénél, a szennyvíz- és csapadékvíz 

elhelyezésénél a felszín alatti vizek védelmének szabályairól szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

4. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, 

hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg 

állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. 

(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi 

határértékeket meghaladó minőség romlást. 

5. A csapadékvíz akkor szikkasztható el a területen, ha az elszivárogtatásra használt területen a 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.§-a figyelembevételével a talajvíz és a földtani közeg 

szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” 

szennyezettségi határértéket nem haladja meg. 

6. A tevékenység végzése során igénybe vett gépi berendezések és szállítójárművek 

üzemeltetése, karbantartása során gondoskodni kell arról, hogy üzemanyag és kenőanyag ne 

kerülhessen a talaj felszínére, valamint a felszíni és felszín alatti vizekbe. A szennyezések 

megelőzése érdekében a gépek rendszeres ellenőrzésére és a szükséges karbantartási 

munkák elvégzésére, kimondottan erre a célra kialakított, megfelelő műszaki védelemmel 

rendelkező helyen kell gondoskodni.  

III. Az eljárásba bevont szakkérdést vizsgáló hatóságok előírásai: 
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Kulturális örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálata: 

1. A bányaművelés megkezdése előtt a tervezési területen húzódó régészeti lelőhely 

próbafeltárással és teljes felületű megelőző feltárással történő megkutatása indokolt. 

2. A próbafeltárás során amennyiben régészeti jelenségek dokumentálására nyílik lehetőség a 

földmunkával, tereprendezéssel érintett területen, teljes felületű megelőző feltárás válik 

szükségessé. 

3. A feltárással nem érintett területen a bányászati tevékenység során az elsődleges földmunkák 

(tereprendezés, humuszolás, munkaárok földtömeg kiemelése stb.) csak régészeti 

megfigyelés mellett végezhetők. 

4. A beruházónak a régészeti kutatás elvégzésére szerződést kell kötnie a Jósa András 

Múzeummal (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.). A próbafeltárás csak jogerős feltárási 

engedély birtokában kezdhető meg. 

5. A feltárt terület nagyságát és határait a munkaterület átadás-átvételről készített 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

6. A régészeti kutatás ellátását igazoló dokumentumot az örökségvédelmi hatósághoz be kell 

nyújtani. 

Termőföld védelmét érintő szakkérdés vizsgálata: 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény szabályozza a termőföld más 

célú hasznosítását. 

8. § (1) bekezdésének alapján: „Ha az ingatlanügyi hatóság földvédelmi szakkérdést vizsgál 

vagy más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, 

a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az 

engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság 

gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb 

mértékű termőföld igénybevételével történjen.” 

(2) bekezdésének alapján: „A szakhatósági állásfoglalás kialakítása, illetve a földvédelmi 

szakkérdés vizsgálata során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás 

tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági 

hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.” 

(3) bekezdésének alapján: „A szakhatósági hozzájárulást meg kell tagadni, ha az 

engedélyezés iránti kérelem átlagosnál jobb minőségű termőföldet érint, azonban a tervezett 

tevékenység végzésére, létesítmény elhelyezésére, jogosultság gyakorlására hasonló 

körülmények és feltételek esetén átlagos minőségű vagy átlagosnál gyengébb minőségű 

termőföldeken is sor kerülhet. A külfejtéses bányászati tevékenységgel összefüggő hatósági 

eljárásban való szakhatósági közreműködés esetén akkor is meg kell tagadni a szakhatósági 

hozzájárulást, ha a homok, kavics vagy agyag ásványi nyersanyag kutatására vonatkozó 

műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet vagy a bányatelek megállapítása iránti 

kérelmet olyan településen fekvő termőföldre nyújtották be, amelynek külterületén lévő 

földrészletek összterületének több mint 25%-ára a bányatelek jogi jelleg be van jegyezve az 

ingatlan-nyilvántartásban.” 

9.§ (1) bekezdésének alapján: „Termőföld más célú hasznosításának minősül: 

a) termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban 

mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik.” 

10. § (1) bekezdésének alapján: „A termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet 

más célra hasznosítani, ide nem értve a (2) bekezdésében meghatározott eseteket. Az 

engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az 

igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság 

engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének 

kötelezettsége alól.” 
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10.§ (3) bekezdésének alapján: „A termőföld más célú hasznosításával járó engedélyezési, 

jóváhagyási vagy tudomásulvételi (a továbbiakban együtt: engedélyezési) eljárásban érdemi 

döntés a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló véglegessé vált 

ingatlanügyi hatósági határozat figyelembevételével hozható. Az ingatlanügyi hatóság 

határozatának hiánya esetén az eljáró hatóság az engedélyezési eljárását felfüggeszti” 

10/A. § (1) bekezdésének alapján: „A termőföld más célú hasznosítása megkezdésének 

minősül: a 9. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetekben a termőföld első 

igénybevétele” 

(2) bekezdésének alapján: „Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az 

igénybevevő a más célú hasznosítás megkezdését az első igénybevételt megelőzően 

legalább 8 nappal köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóság részére.” 

11.§ (1) bekezdésének alapján: Termőföldet más célra csak kivételesen - elsősorban a 

gyengébb minőségű termőföld igénybevételével - lehet felhasználni. 

12. § (1) bekezdésének alapján: „A más célú hasznosítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) az érintett földrészlet vagy földrészletek megjelölését (település, fekvés, helyrajzi 

szám); 

b) a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt; 

c) a más célú hasznosítás pontos célját” 

(2) bekezdésének alapján: „A kérelemhez csatolni kell:  

 a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, 30 napnál nem 

régebbi hiteles szemlemásolatot, amelyen egyértelmű jelzéssel ábrázolni kell a más 

célú hasznosításra tervezett területet, valamint az ehhez tartozó területszámítást, 

kivéve, ha a kérelem kizárólag az érintett földrészlet vagy földrészletek teljes 

területére vonatkozik. 

 c) a talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi tervet, ha a 

végleges más célú hasznosítás engedélyezése iránti kérelemben megjelölt teljes 

területigény és cél az 50. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak megvalósítására 

irányul.” 

13. § (1) bekezdésének alapján: „A termőföld más célú hasznosítására kiadott engedély - 

annak véglegessé válásának napját követő naptól számított - 4 évig hatályos. Ha a termőföld 

más célú hasznosítására kiadott engedély időbeli hatálya alatt az engedély szerinti 

hasznosítás megkezdésére nem kerül sor, az engedély hatályát veszti. Az engedély 

jogosultjának kérelmére hatályon kívül kell helyezni az engedélyt, ha az engedély jogosultja 

arról nyilatkozik, hogy az engedélyben foglalt jogosultságáról lemond, feltéve, ha a termőföld 

engedélyezett más célú hasznosítását nem kezdte meg.” 

Cél-kitermelőhely, anyagnyerő hely és a külfejtéses bányászati tevékenység 

végzéséhez szükséges termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezésére 

vonatkozó külön szabályok: 

15/B. § (1) bekezdésének alapján: „A cél-kitermelőhely és anyagnyerő hely létesítéséhez és 

a külfejtéses bányászati tevékenység végzéséhez (a továbbiakban együtt: cél-kitermelőhely) 

szükséges termőföld más célú hasznosításának engedélyezése esetén a 9-13. §-ban 

foglaltakat ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.„ 

(2) bekezdésének alapján: „ A cél-kitermelőhely létesítéséhez szükséges termőföld végleges 

más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelmet a külön törvény szerinti építtető, az 

építtetővel szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó, és a bányavállalkozó (ezen alcímben a 

továbbiakban együtt: jogosult) nyújthat be. A kérelemnek - a 12. § (1) bekezdésben 

foglaltakon túl - tartalmaznia kell a tevékenység megszüntetését követően a terület 

helyreállításának, természeti környezetbe való visszahelyezésének tervezett módját.” 
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(3) bekezdésének alapján: „Cél-kitermelőhely létesítése céljából kizárólag átlagosnál 

gyengébb minőségű termőföld végleges más célú hasznosítása engedélyezhető.” 

(4) bekezdésének alapján: „A (3) bekezdésben foglalt feltétel fennállása esetén sem 

engedélyezhető a termőföld végleges más célú hasznosítása cél-kitermelőhely létesítése 

céljára, ha a kérelemmel érintett település külterületén lévő földrészletek összterületének 

25%-át meghaladja az ilyen célból már igénybevett és az ilyen célra felhasználni 

engedélyezett, de még igénybe nem vett termőföldek együttes területe.” 

(5) bekezdésének alapján: „Ha a végleges más célú hasznosítással érintett területet a 

jogosult a cél-kitermelőhely megszüntetése esetére irányadó szabályok alapján kiadott 

véglegessé vált határozat előírásainak megfelelően úgy állítja helyre, hogy ennek 

eredményeként a végleges más célú hasznosítással érintett terület egésze vagy annak egy 

része e törvény szerinti újrahasznosítása valósul meg, a jogosult köteles az újrahasznosítást 

az ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni.” 

A földvédelmi járulék: 

21. § (1) bekezdésének alapján: A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri 

földvédelmi járulékot (a továbbiakban: járulék) kell fizetni 

(2) bekezdésének alapján: A járulék mértékét e törvény 1. melléklete tartalmazza. 

Talajvédelmet érintő szakkérdés vizsgálata: 

1. - A homokbánya kialakítása során - a Nagydobos 351/9 és 1001/2 hrsz-u szántó művelési ágú 

területeken - a beruházó és a kivitelező közösen köteles gondoskodni a talaj felső humuszos 

termőrétegének védelméről, amelyhez talajvédelmi tervet kell készítetni! A talajvédelmi terv 

maximális érvényességi ideje a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján 5 

év. (A 2009.-ben készített talajtani szakvélemény érvényességi ideje lejárt.) 

2. A humusz letermelése, deponálása és hasznosítása során be kell tartani a talajvédelmi terv, 

illetve az előzetes vizsgálati dokumentáció talajvédelmi előírásait. 

3. A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy a környező mezőgazdasági területeken biztosítva 

legyenek a talajvédő gazdálkodás feltételei, a szomszédos termőföldek talajidegen 

anyagokkal nem szennyeződhetnek, illetve gondoskodni kell az erózió és defláció elleni 

védelemről is. 

4. A humusz depóniák víz- és szélerózió elleni védelméről, valamint gyommentesen tartásáról az 

üzemeltető köteles gondoskodni! 

 

Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek 

beszerzése alól nem mentesít. 

A határozat kiadásakor alapul vett körülmények jelentős megváltozását a Főosztálynak 15 

napon belül írásban be kell jelenteni. 

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az eljárás igazgatási 

szolgáltatási díját, azaz 250 000,- Ft-ot a környezethasználó megfizette, egyéb eljárási költség nem 

keletkezett. 

A határozatot hirdetményi úton közlöm. 

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel 

véglegessé válik, amely ellen – a közléstől számított harminc napon belül - közigazgatási pert lehet 

indítani, amelyet  a Debreceni Törvényszékhez (4026 Debrecen Perényi utca 1.) címzett, de a 

Főosztályon írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott 

keresettel lehet kezdeményezni. 
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A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 45/A. §-a határozza meg, amelyet a 74. §-ban 

meghatározott módon kell megfizetni.  

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha 

szükségesnek tartja tárgyalást tart. 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak jelen határozat 

elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

INDOKOLÁS 

A Rent-Roll Kft. (4355 Nagyecsed, Vörösmarty Mihály utca 19.) meghatalmazása alapján 

eljáró NNK Kft. (4025 Debrecen, Iskola utca 3.) előzetes vizsgálat lefolytatására irányuló kérelmet 

nyújtott be a Főosztályára a Nagydobos 351/9 és 1001/2 hrsz. területeken tervezett homokbánya 

tárgyában. 

A Miskolci Bányakapitányság által a bányatelek megállapítása megtörtént, a 2808/15/2010. 

iktatószámon, „Nagydobos I.-homok” védnevű bányatelek néven 2010 júliusában. A műszaki üzemi 

terv a 4728-6/2010. iktatószámú határozatban került jóváhagyásra 2010 márciusában. 

A tervezett beruházás: 

A tervezett homokbánya Nagydobos belterületén (351/9, 1001/2. hrsz.) létesül. A terület 

megközelítése a Nagydobos, Fő utcáról (4117.sz. közút) a József Attila utcán keresztül, illetve a 

Dózsa György utcán keresztül és a terület déli részén húzódó részben aszfaltozott, részben földúton 

lehetséges. Az ingatlan nyugati részén földút található.  

A tervezett tevékenység volumene: 

 Bányatelek területe: 11,3 ha. 

 Bányatelek alaplap: 120,5 mBf. 

 Bányatelek fedőlap: 137,23 mBf. 

 Földtani vagyon: 1 193 393 m
3
. 

 Műrevaló vagyon: 720 966 m
3
. 

 Kitermelhető vagyon (pillérek levonása után): 638 910 m
3
. 

 A homokbánya tervezett évi kapacitása 350 000 m
3
. 

 A tervezett homokbányászat teljes időtartama a tervezett M49 autóút építés idő-és 

nyersanyag igényétől függően várhatóan 9 negyedévre tehető. A 2022-2024. évekre 

ütemezve. 

 A tervezési területen jelenleg nem található létesítmény. 

 

A kérelem elbírálása: 

Az eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 3.§ (7) bekezdése szerint 

kerül lefolytatásra, a környezethasználó képviselőjének kérelme alapján, Khrv. 3. sz. mellékletének 19. 

pontja „Egyéb bányászat (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), kivéve az önállóan 

létesített ásványfeldolgozó üzemet” szerint. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

128. § (1) bekezdése alapján kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha jogszabály 

másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél előlegezi. Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel 

összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 

469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági 

eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj.  
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Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: 

Díjrendelet) 1. számú melléklet 35. főszáma alapján 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint, 

amelyet az ügyfél megfizetett. 

Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül 

az 3614-3/2021. ügyszámú levélben tájékoztatta az NNK Kft.-t, hogy a Nagydobos 351/9 és 1001/2 

hrsz. területeken tervezett homokbánya előzetes vizsgálata ügyében benyújtott kérelmét teljes 

eljárásban bírálja el. 

A Khvr. 3. § (3) bekezdése értelmében a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció 

benyújtását követően a Főosztály hivatalában, valamint honlapján az eljárás megindításáról 

közleményt tett közzé, és a 3. § (4) bekezdés értelmében a közzétételekkel egyidejűleg 6083-4/2021. 

számon a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének megküldte a 

közleményt. A település jegyzője gondoskodott a közlemény közhírré tételéről.  

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a Főosztályhoz és 

Nagydobos Község Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. 

A Főosztály a 6083-8/2021. számon értesítette Nagydobos Község Polgármesterét az 

önkormányzat ügyféli jogállásáról. Az önkormányzattól nyilatkozat nem érkezett. 

 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott dokumentáció, a szakhatóság 

állásfoglalása, igénybevett szakértők állásfoglalása és a rendelkezésre álló adatok alapján ítéli meg a 

tervezett tevékenység környezetre gyakorolt hatását, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat 

szükségességéről. 

 

A Főosztály az 6083-5/2021. számú végzésében az eljárás megindításáról tájékoztatta, 

valamint megkereste a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot, mint a természeti értékek 

természetvédelmi kezelőjét, hogy közölje az ügy tárgyát képező ingatlanok vonatkozásában 

rendelkezésükre álló természetvédelmi adatokat, illetve az eljárás szempontjából releváns tényeket.  

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi kezelő az üggyel kapcsolatban a 

4947-2/2021. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

„ A megkeresésben szereplő Nagydobos 351/9 és 1001/2 hrsz.-ú ingatlanok az „érzékeny 

természeti területekre vonatkozó szabályokról” szóló 2/2002 (I.23.9 KöM-FVM együttes rendelet 

alapján érzékeny természeti területnek, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 

15. § (1) b) pontja lapján természeti területnek minősülnek.  

Természetvédelmi szempontból a vonatkozó jogszabályok betartása mellett a tervezett 

tevékenység ellen kifogást nem emelünk. „ 

 

A Főosztály az 6083-6/2021. számú végzésében, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 

9. táblázat 2. és 3. pontjában szereplő szakkérdésekben szakhatóságként a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste meg. Az Igazgatóság 36500/6551-3/2021.ált. 

számú levelében a benyújtott anyag hiányosságaira hívta fel a figyelmet, mely alapján a Főosztály 

6083-18/2021. ügyiratszámon hiánypótlásra szólította fel az ügyfelet. Az ügyfél 6083-20/2021. 

számon iktatott levelében teljesítette a hiánypótlást, melyet a Főosztály 6083-20/2021. számon 

megküldött az Igazgatóságnak. 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/6551-5/2021.ált. 

számú szakhatósági állásfoglalásában előírások betartása mellett hozzájárult a tervezett tevékenység 

megvalósításához. Előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza. Állásfoglalását az alábbiakkal 

indokolta: 

„ A Főosztály 2021. december 1-én érkezett 6083-20/2021. számú megkeresésében a Rent-

Roll Kft. (4355 Nagyecsed, Vörösmarty Mihály u. 19.) által kérelmezett, Nagydobos 351/9 és 1001/2 

hrsz.-ú területeken tervezett homokbánya előzetes vizsgálata ügyében indult eljárásban kérte a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását. 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. 

pontja alapján: 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, 

valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, 

illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a 

tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.” 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, 

mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban 

meghatározott előírások érvényesíthetők-e.” 

A benyújtott dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok alapján a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság az alábbiakat állapította meg: 

 A Rent-Roll Kft. (4355 Nagyecsed, Vörösmarty Mihály utca 19.,) a Nagydobos 351/9 és 1001/2 

hrsz. ingatlanokon építési homok külszíni fejtés megnyitását tervezi.  

 A talajvízszint abszolút magaságát 116,44-117,76 mBf között állapították meg. A bányászat a 

sokéves talajvízállás +1,0 m mélységig történhet, tehát a bánya alapsíkja nem lehet mélyebben 

a 118,74-120,06 mBf közötti felületnél.  

 A nagy szintkülönbségek miatt a jövesztés három szinten történik, az alsó szint 120,5 mBf 

szinten, a középső 126,0 mBf szinten, a felső131,5 mBf szinten kerül kialakításra. 

 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. §-a 

alapján: „A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak 

a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb 

elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával; 

b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését 

és az adatszolgáltatást; 

c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a 

környezeti célkitűzések teljesülését.” 

 A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. 

(XII. 25.) KvVM rendelet és a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi 

térkép alapján Nagydobos település a felszín alatti víz állapota szempontjából az érzékeny 

felszín alatti területek közé került besorolásra.  

 A tervezési területtől Ny-ra, a tervezett bányászati tevékenységtől 30 m-re található a 

Nagydobos-Nyírparasznya Közös Vízmű, melynek becsült hidrogeológia védőövezetének „B” 

zónáját a tevékenység érinti. A tervezett homokbánya vízbázisra gyakorolt hatását az MI-10-

432-87 Műszaki Irányelvben szereplő, egyszerűsített módszerrel került becslésre. Vizsgálták a 

meglévő és a bányászat utáni állapotot, figyelembe véve a Vízmű két termelő kútjának adatait. 

A fedőréteg vastagságokat a K-16 kataszteri számú kút fedőrétegének abszolút magassága (-

3,63 mBf) és a tervezett kitermelőhely átlagos magassága (126,88 mBf), valamint a rekultivált állapot 

(120,5 mBf) alapján határozták meg. A fedőréteg homok %-át a két fúrás rétegsora alapján 
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számították. A homok % a letermelt homok miatt a bányászatot követően kisebb. A szivárgási tényező 

és a porozitás a homok % alapján került meghatározásra. A vízadó réteg és a talajvíz 

nyomómagasságának különbségét a homokbánya területén a feltáráskor mért átlagos talajvízszint 

(116,9 mBf) és a két vízműkút évi 150.000 m3 víztermelésére számított átlagos üzemi vízszint (107,6 

mBf) alapján került megadásra. 

A vizsgálat során, a fenti adatokat is figyelembe véve megállapításra került, hogy a vertikális 

elérési idő 106 illetve 99 év. Eszerint az 50 éves elérési idejű hidrogeológiai védőidomnak nincs 

felszíni vetülete. A tervezett homokbányászati hatásra vonatkozóan megállapítható, hogy a jelenlegi 

és a tevékenység utáni elérési idő alig különbözik egymástól, ugyanis a vízbázis védettségét a 

fedőrétegek agyagos-iszapos képződményei határozzák meg, a felszínen települő, kitermelésre 

kerülő, jó vízáteresztő homok réteg védőszerepe nem számottevő. A tevékenység nem érinti a 

vízrekesztő képződményeket, ezért annak vízbázisra gyakorolt hatása csekély mértékű.  

 A tervezési terület a 2-2 Szamos-Kraszna alegység területén, az sp.2.3.1 Nyírség keleti perem 

sekély porózus felszín alatti víztest, a p.2.3.1. Nyírség keleti perem porózus felszín alatti víztest 

területén helyezkedik el. 

A tervezett beruházás által érintett sekély porózus víztest gyenge, a porózus víztest jó állapotú 

mind mennyiségi, mind kémiai szempontból. 

Az érintett felszíni víztestet a terület K-i peremétől 500 m-re folyó a Kraszna. A területtől É-ra, 

130 m-re folyik a Nagydobos-Parasznyai csatorna, melynek a befogadója a Nagydobos-Szamosszegi 

csatornán keresztül a Kraszna folyó. 

A VGT2 megállapítása alapján az erősen módosított Víztesteknél – mint például …Kraszna… 

– az ember által okozott változás olyan mértékű, hogy emiatt a jó állapot nem érhető el. 

A Kraszna felszíni víztest kémiai állapota nem jó, biológiai elemek szerinti állapota gyenge, 

fizikai-kémiai elemek szerinti állapota mérsékelt, ökológiai minősítése gyenge, az integrált állapota 

gyenge. A tervezett bányászati tevékenység következményeként nem várható a felszíni víztest 

állapotának romlása, arra nincs hatással, a területre hulló csapadék helyben, szikkasztóárokban 

szivárog a talajba, közvetetten a felszíni vizekbe, így a vizek helyben tartására törekvés megvalósul. 

A tervezett tevékenység a felszín alatti víztest mennyiségi állapotára nincs hatással, felszín 

alatti vízkivétel nem tervezett. A csapadékvíz lefolyási viszonyait a tevékenység lokálisan 

megváltoztatja, a tervezett szikkasztó árkokkal a beszivárgás helyben valósul meg. 

A bányászati tevékenység során nem várható a felszín alatti víztest kémiai állapotának 

romlása, a felszín alatti víztest kémiai és mennyiségi állapotának terhelése normál üzemmenet esetén 

nem valósul meg. A felszín alatti víztest kémiai állapotának romlása csak havária esetén következhet 

be, Az előírások betartásával, gondos munkavégzéssel a havária esemény bekövetkezésének 

lehetősége minimálisra csökkenthető. 

 A gépek javítása, tankolása telephelyen kívül történik. A munkagépek rendszeres 

karbantartásával a megfelelőség biztosítható. 

 A területen található építési homok kitermelése külszíni fejtéssel történik. A termelés csak a 

talajvíz feletti rétegeket érinti, bányavíztelenítés nem történik. A bánya határain 5 m-es védősáv 

marad. Pillérben marad még a bányatelek lefutása miatt, a D-i részen egy kisebb területrész. A 

tervezett maradó rézsűhajlás 8/4 (26,6°). A rézsűk talpa mentén, az azokról lefolyó csapadékvíz 

elszikkasztására szikkasztóárok kialakítása tervezett. 

Az előírások betartása mellett a tevékenységből adódóan nem feltételezhető olyan hatás, 

amely a felszíni és felszín alatti vizek állapotában minőségromlást okozhatott volna.  

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 

Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. 



10 
 

rend.) 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére 

irányuló hatósági eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok 

érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.  

A Kvt. 66/A §. (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez 

nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne 

vagy károsítana. 

A fentiek értelmében jelen eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi 

szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló 221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben és a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi 

vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (VGT2) szóló 1155/2016. (III.31.) Korm. határozatban foglaltaknak 

való megfelelőséget 

A csapadékvíz elvezetés vízilétesítményeinek kialakítása és üzemeltetése vízjogi engedély 

köteles a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 28.§ (1) bekezdése alapján: „Vízjogi engedély 

szükséges - jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve - a vízimunka 

elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési 

engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz 

(üzemeltetési engedély). 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 33/G § és a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 23/A.§ (2) bekezdése alapján az elektronikus 

ügyintézésre kötelezett ügyfél és az elektronikus ügyintézést választó természetes személy vízügyi 

hatósági ügyeit a VIZEK integrált hatósági rendszeren keresztül intézheti. 

Fentiek alapján felhívom szíves figyelmét, hogy beadványa kizárólag akkor minősül 

kérelemnek, és a hatóság abban az esetben indítja meg a hatáskörébe tartozó eljárást, amennyiben a 

kérelmét elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer, a VIZEK integrált hatósági 

rendszeren (vizek.gov.hu) keresztül nyújtja be. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben 

előírtak betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, valamint a technológiai rend 

betartásával nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni vizek minősége 

védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a felszín alatti vizek 

védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása 

biztosítható.  

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül 

köteles megadni. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági 

jogkör gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontjában 

megállapított szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 55. § alapján, a 80. §-ban meghatározott formában, a 81. § -nak megfelelő 

tartalommal hozta meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi 

igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. 

rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást az Ákr. 116. § (1) bekezdésére tekintettel adtam. 

Az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen. „ 
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A Főosztály 6083-7/2021. számú ügyiratában a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) 

bekezdése és 5. számú melléklet 1. táblázata alapján, a hatáskörükbe tartozó szakkérdés 

vizsgálatával kapcsolatban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztály Közegészségügyi Osztályát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi 

és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztályát, Szabolcs- 

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali 3. Osztályát, és a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi 

Főosztály Bányászati Osztályát kereste meg.  

 

o A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztály az SZ/NEF/1401-2/2021. számú szakkérdés vizsgálatában 

megállapította, hogy a tervezett beruházás megvalósítása jelentős környezet-egészségügyi hatást 

nem eredményez, így az engedély kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában 

hozzájárul és külön előírások megállapítására javaslatot nem tesz. Indoklás az alábbi: 

„ Az eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztálya meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai állásfoglalás kialakítására vonatkozó 

feladatkörrel és szakmai ismerettel rendelkezik. 

A megkereső főosztály által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § 

rendelkezéseire, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében 

meghatározott szakkérdésekre 

[A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges 

hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, 

felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) 

számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni 

vizek védelmére kiterjedően] is, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztálya megállapította, hogy: 

 a tervezett homokbánya üzemeltetése település és környezet-egészségügyi 

szempontból a szakértői anyagban bemutatott adatok és számítások alapján nem 

jelent szignifikáns egészségkárosító kockázatot, erre tekintettel a rendelkező részben 

rögzítettek szerint foglalt állást. 

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

Feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, illetve a 

fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi 

feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. 

(XII.2.) Korm. rendelet, míg illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján 

állapítottam meg. ” 

 

o A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály az SZ/106/01729-2/2021. 
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számon a kulturális örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálata során tett kikötéseit a határozat 

rendelkező része tartalmazza. Indoklása az alábbi: 

„ A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a 

hatósági nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyet érint. 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 19. § (2) 

bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás 

keretében mozdíthatók el. A Kötv. 22. § (1) bekezdése szerint „nyilvántartott régészeti lelőhelynek a 

beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni.” 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. r.) 87. § (4) bekezdés b) pontja alapján a beruházás vonatkozásában, 2009 

májusában a hatályos jogszabályoknak formailag és tartalmilag megfelelő döntéselőkészítő 

örökségvédelmi hatástanulmány készült. A hatástanulmány megállapítása alapján a régészeti lelőhely 

kiterjedésének, állapotának, bolygatatlan régészeti objektumok meghatározása, továbbá a lelőhely 

rétegtani viszonyainak tisztázása céljából a földmozgatással járó munkálatok esetén régészeti feltárás 

elvégzése javasolt. 

A Kötv. 22. § (3) bekezdés szerint „a nyilvántartási adatok és – ha rendelkezésre áll – az 

előzetes régészeti dokumentáció adatai, valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatása 

alapján a védettségi fokozat figyelembevételével a hatóság – jogszabályban meghatározottak szerint 

– a megelőző feltárás keretében 

b) próbafeltárást ír elő – jogszabályban meghatározott kivételekkel –, ha 

ba) előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez 

jogszabályban meghatározottak szerint nem végeztek próbafeltárást, 

bb) földkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett beruházás valósul meg, 

bc) a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy 

rétegsora nem ismert, 

c) teljes felületű feltárást ír elő, ha 

ca) a beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának kiemelkedő 

fontosságú forrása, 

cb) a beruházás történeti városmag területén valósul meg, 

d) teljes felületű feltárást írhat elő, ha a feltárás a tudományos ismereteket várhatóan 

jelentős új eredményekkel gazdagítja. 

Az előírt módszer a régészeti próbafeltárás és teljes felületű feltárás. 

A régészeti próbafeltárás a Kötv. 7. § 26. pontja szerint a régészeti érdekű területek régészeti 

érintettségének megállapítása, a régészeti lelőhelyek állapotának felmérése, jellegének, térbeli 

kiterjedésének és rétegsorainak megállapítása, a próbafeltárást követő megelőző feltárás esetén a 

veszélyeztető források és a megelőző feltárás módjának és mértékének meghatározása vagy a 

lelőhelyek védelmi fokozatának megállapítása és osztályozása céljából végzett régészeti feltárás. 

A teljes felületű feltárás a Kötv. 7. § 40. pontja szerint nyilvántartott régészeti lelőhelyen a 

régészeti örökség elemeinek a földmunkával érintett terület teljes egészén történő feltárása. 

A régészeti megfigyelés a Kötv. 7. § 36. pontja szerint a beruházás földmunkájának régész 

által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése és a tevékenység régészeti 

dokumentálása. 

A Korm. r. 35. § (1) bekezdése szerint: „Ha a régészeti megfigyelés során régészeti 

bontómunka válik szükségessé, az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti 

bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell 

elvégezni.” 

A Kötv. 22. § (3) a), b) és c) pontjára tekintettel régészeti megfigyelést, régészeti 

próbafeltárást és teljes felületű feltárást kell előírni. 
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A régészeti szakfeladatok elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése a) pontja alapján a feltárás 

helye szerinti rendelkező megyei hatókörű városi múzeum (Jósa András Múzeum Régészeti Osztály 

4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.; Dr. Körösfői Zsolt, Tel.: 06-42/315-722) jogosult. 

A szakkérdésben történt megkeresés alapján a Korm. r. 88. § (1) pontjában felsorolt 

szakkérdéseket vizsgáltam. 

A szakkérdés vizsgálata az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 55. 

§ (1) bekezdésén, illetve a Korm. r. 87. § és 88. §-án alapszik. 

Hatóságom hatáskörét Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) 

Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 4. pont B oszlopa, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28.) Mvm utasítás 24. § és 

61. § -a, illetékességét a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. 

§ (1) bekezdése határozza meg. „ 

 

o A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály SZ/84/02588-2/2021. számon a talajvédelmet érintő szakkérdés 

vizsgálatában tett előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza. Indoklása az alábbi: 

„ A talajvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljáráshoz talaj védelmi szempontból 

hozzájárult, tekintettel arra, hogy a mellékelt dokumentációban ismertetett technológia szerinti 

bányászati tevékenység a talajvédelmi előírások betartása mellett - a környező mezőgazdasági 

területeket talajvédelmi szempontból nem veszélyezteti, a gazdálkodás feltételeit nem rontja. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a termőföld végleges más célra történő hasznosításához, 

illetve az építési engedélyezési eljáráshoz készített talajvédelmi terv, valamint a humuszgazdálkodási 

terv előírásainak betartásával biztosítható a talajvédelmi követelmények érvényesítése a 

humuszmentésre és rekultivációra vonatkozóan. 

Ezen állásfoglalást a talajvédelmi hatóság a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 

vonatkozó előírásainak figyelembevételével, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi 

és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 28. § (2) bekezdés 

és az 5. számú melléklet 1. táblázat 5. pontja, illetve a mellékelt előzetes vizsgálati dokumentáció 

(készítette: NNK Kft./4025 Debrecen, Iskola u. 3.7; készült: Debrecen, 2021. október) alapján adta ki. 

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2016. évi CL. törvény (az általános 

közigazgatási rendtartásról) 16.5 (1) bekezdése és a 383/2016. (XII. 2) Korm. rendelet (a 

földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésére) 3. § (2) bekezdése 

rendelkezik. 

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 

törvény 32 & (1) bekezdése, valamint 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági 

és igazgatás feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 52.5 (1) bekezdése állapítja meg. „ 

 

o A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és 

Földügyi Osztály 20870/2/2021. számú szakkérdés vizsgálatában az alábbiakat állapította meg: 

„ A felsorolt jogszabályok betartása szükséges Nagydobos 351/9 és 1001/2 hrsz.-ú 

területeken tervezett homokbánya létesítésének engedélyezéséhez. „ A jogszabályokat a rendelkező 

rész tartalmazza. 

 

o A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Mérésügyi Főosztály Bányászati Osztály a BO/15/02230-2/2021. számú szakkérdés 

vizsgálatában az alábbiakat állapította meg: 



14 
 

” A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (N. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. melléklet I. 

táblázat 8. pontjának értelmében a kormányhivatal előzetes vizsgálati eljárásban köteles vizsgálni az 

adott építmény létestésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatását, mint 

szakkérdést az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából, ha a tevékenység 

kivetkeztében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörébe 

tartozik, azt érint vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály 

feladat- és hatáskörébe utalja, és a vizsgálat (engedély megszerzése) nem bányászati tevékenységre 

vonatkozik. 

A Bányafelügyelet jelen szakkérdés vizsgálat során a fővárosi és a megyei Kormányhivatalok 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MVM utasítás 22 cím Szakkérdés 

vizsgálatára vonatkozó különös szabályok szerint, valamint a 26/2021. (VI.4.) számú, a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal egységes Ügyrendjéről szóló, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal vezetőjének utasítása szerint jár el. 

A Bányafelügyelet a szakkérdés vizsgálatara alapozott, az irányadó jogszabályok 

megjelölését és indoklását tartalmazó véleményét a megkereső szervezeti egység részére az ügyben 

hozandó érdemi döntést tartalmazó dokumentum megszerkesztéséhez alkalmas tartalommal és 

formában küldi meg hivatali kapun keresztül. 

A megkeresésben megjelölt webcímen elérhető kérelem és mellékletei áttanulmányozását 

követően az alábbi megállapítást teszem 

A Rent-Roll Kft (4356 Nagyecsed, Vörösmarty Mihály utca 19.), meghatalmazásából eljáró 

NNK KA (4025 Debrecen Iskola utca 3.) kérelmére indított - Nagydobos 351/9 és 1001/2 hrsz. 

területeken tervezett homokbánya előzetes vizsgálatának - ügyében megállapítható, hogy a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet 1 táblázat 8. pontjának értelmében a 

Bányafelügyeleti szakkérdés vizsgálati feltételei nem állnak fenn. Az előzetes vizsgálati eljárás 

(engedély megszerzése) bányászati tevékenységre vonatkozik, a kérelmező bányatelket tervez 

létesíteni. „ 

 

A Főosztály a Khvr. 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 6083-3/2021. számú végzésében 

megkereste Nagydobos Község Jegyzőjét, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti 

település jegyzőjét a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel 

kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való 

összhang megállapítása érdekében. 

Nagydobos Község Jegyzője a NPH/2372-2/2021. számú iratában az alábbi nyilatkozatot tette: 

„ A Nyíregyházán, 2021. november 04. napján kelt, 6083-3/2021. ügyszámú megkeresésükre 

hivatkozva nyilatkozom, hogy a Nagydobos 351/9. és 1001/2. hrsz.-ú területeken tervezett 

homokbánya létesítési tevékenység Nagydobos Küzség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról szóló 4/2009 (III. 27) Kt. számú 

rendeletével, Településszerkezeti Tervével összhangban áll. Nagydobos Község Önkormányzata helyi 

környezet-es természetvédelemmel kapcsolatos hatályos Önkormányzati szabályozással nem 

rendelkezik. 

A Helyi Építési szabályzat 22. $ (2) bekezdés c) pontja az alábbi előírásokat rögzít: Az 

anyaglelőhelyként felhasználható területeket a szabályozási terv tünteti fel. A homok lelőhelyként 

feltüntetett területet kimerülése után rekultiválni/tereprendezni kell. Távlati hasznosítását falusias 

lakóterület céljára kialakítandó területként kell biztosítani."  

A Helyi Építési szabályzat 16. § b) pontja Mb : belterületi szántó művelésű területre az alábbi 

előírásokat rögzíti: (1) Az övezetbe a mezőgazdasági területek azon- viszonylag egybefüggő részei 

tartoznak, ahol a szántó művelésű területek meghatározó arányban találhatók, ezért főként a 
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szántóföldi művelés jelenti a fő gazdálkodási tevékenységet. A telekalakítás és építés feltételei a 

meghatározó tevékenységhez igazodva kerültek meghatározásra.  

(2) Az övezetben épületet elhelyezni, birtokközpontot kialakítani nem lehet."  

A Helyi Építési szabályzat 23. § (4) bekezdése szerint: „A régészeti lelőhelyeken tervezett 

földmunkák (bontás, alapozás, pince - és mélygarázs-építés, közművesítés, egyéb nyomvonalas 

létesítmények kiépítése, tereprendezés) illetve telekalakítás engedélyeztetési eljárása során a KÖH 

területileg illetékes irodáját szakhatóságként meg kell keresni. A rendelkezésre álló dokumentumokat 

megtekintve megállapítottam, hogy fenti előírásokkal a tervezett tevékenység összhangban áll. „ 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

1. Hulladékgazdálkodási hatáskörben vizsgált – a hulladékképződés megelőzését szolgáló 

intézkedések, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése, a 

hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések 

kockázata, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezése, a hulladék 

kezelésének megfelelősége, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, 

valamint építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelése – szakkérdés: 

A bányászat során meddő nem képződik, meddőhányó, iszaptározó, stb. nem lesz kialakítva. 

A kitermelt nyersanyagot nem tárolják, a helyszínen nem történik nyersanyag előkészítés, feldolgozás, 

ill. kezelés. A kitermelt homokot közvetlenül szállító járművekre rakodják, majd elszállítják.  

A kitermelt és külön deponált humusz (amennyiben humuszdepóniát alakítanak ki) nem 

minősül hulladéknak.  

A tervezett tevékenység során elsősorban kommunális hulladékok, valamint biológiailag 

lebomló hulladékok (a területet borító növényzet letermelésekor) keletkeznek. 

A növényzet irtása során keletkező növényi hulladékokat elkülönítetten kell gyűjteni és vagy a 

helyszínen komposztálni, vagy a helyi kommunális hulladék közszolgáltatónak átadni. 

2. Levegőtisztaság-védelem: 

A levegőminőségre a kitermelési munkálatoknak és a tevékenységhez kapcsolódó 

szállításoknak van hatása a munkagépek okozta kibocsátások és a porszennyezés miatt. 

A tevékenység során a levegőbe kerülő finomszemű homok (ez a kitermelt anyag legalább 90-

95%-a) normál meteorológiai körülmények között a munkaterületen kiülepszik. Még erős szél esetén 

is csak a felszín közelében (néhány 10 cm magasságon belül szállítódik). A nyersanyag finomabb por 

tartalma 5% alatti (általában 2-3 %), amelynek nagyobb távolságra történő elhordása csak erős szél 

és tartósan száraz időjárási viszonyok esetén következhet be, ilyen esetekben a porképződéssel járó 

munkafolyamatokat szüneteltetni kell. 

A kitermelés és szállítás talajnedves állapotban történik, ezért jelentős kiporzás nem várható. 

A kiporzás csökkentése érdekében a homokot csak ponyvával letakart állapotban lehet szállítani, a 

közlekedési útvonalat szükség szerint locsolni kell. Az előzőek betartásával a tevékenység az érintett 

területek levegőminőségében jelentős többletterhelést nem okoz. 

Az üzemelés kibocsátásait döntően a teherforgalom kibocsátásai határozzák meg. 

3. Zaj- és rezgésvédelem: 

A bánya Nagydobos belterületi részén helyezkedik el.  

A tárgyi telephely közvetlen környezetének zajvédelmi szempontú területi besorolása a 

helyszín, a beépítettség, valamint a település szabályozási terve alapján:  

É-i irányban: Az 1001/1 hrsz-ú területen külterületi zártkert és a 353/2 hrsz-ú területen 

belterületi gyümölcstároló, József Attila utca, 
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D-i irányban: 351/3-1, belterületi ingatlanok, 0124/1-2 külterületi beépítetlen ingatlanok, a 

Dózsa György utcától D-re 0122/24, 0122/5 mezőgazdasági területek,  

K-i irányban: Dózsa György utca lakóingatlanjai, 

Ny-i irányban: külterületi ingatlanok, mezőgazdasági területek, lakóingatlanok a Temető 

utcában, temető. 

 

Védendő lakóépületek legközelebb a területen végzett tevékenység határától keleti irányban 

falusias lakóövezetben találhatók, a kritikus védendő terület határa a tervezett tevékenység határártól 

legközelebb mintegy 22 m-re található, a legközelebbi ingatlan a 313/2 hrsz-ú, Dózsa György 40. alatti 

ingatlan. 

A benyújtott dokumentáció szerint a bánya zajvédelmi hatásterületén belül helyezkednek 

zajtól védendő létesítmények, ezért az üzemeltetőnek a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése és (3) b) pontja alapján a 

tevékenység megkezdése előtt zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie a Főosztálytól. 

Szállítási tevékenység csak a nappali időszakban történik.  

A szállítás miatti gépjárműforgalom, a megadott szállítási adatok alapján nem okoz 3 dB 

mértékű járulékos zajterhelés-változást a szállítási útvonalon. 

4. Természetvédelem: 

A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapítható, hogy a 

tervezési terület nem országos jelentőségű védett, illetve nem Natura 2000 terület, továbbá nem része 

az ökológiai hálózatnak. A tervezési területen, valamint a hatásterületen belül akácerdő, szántó, 

gyümölcsös, valamint kiskertek találhatóak, természetvédelmi szempontból értékes élőhelyet a 

tervezett beruházás nem érint. 

A bányaterület környezetében a létesítésnek, illetve az üzemelésnek előreláthatólag a 

vizsgálati területen előforduló magasabb rendű növényzetre, kétéltű- és hüllőfajokra, a madárfaunára, 

összességében az élővilágra gyakorolt hatása semlegesnek, illetve elviselhetőnek minősíthető. A 

bányatelek területén jelenleg szántóföldi, egyéves kultúrák találhatóak, védett fajok jelenlétét nem 

lehetett kimutatni. A rekultiváció során a felhagyott bányatelek funkciójának optimális 

megválasztásával akár természetközeli tájjá is alakítható. Mindezek alapján az üzemelési szakaszban 

a maradandó területfoglalás geomorfológiai hatása elviselhetőnek minősíthető. 

A bányatelken kialakuló partfalak potenciálisan alkalmasak lennének üreglakó madarak – a 

fokozottan védett gyurgyalag (Merops apiaster) és a védett partifecske (Riparia riparia) – fészkelésére. 

A kitermeléssel költési időszakban nem zavart rézsűfalaknál a jelenséggel számolni kell! 

A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, 

valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok 

közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet szerint a gyurgyalag (Merops apiaster) fokozottan 

védett faj, eszmei értéke 100.000, - Ft; a partifecske (Riparia riparia) védett faj, eszmei értéke: 

50.000,- Ft. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 43. § (1) bekezdése 

értelmében tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, elpusztítása, szaporodásának és 

más élettevékenységének veszélyeztetése, élőhelyének lerombolása, károsítása. 

Fentiek alapján a tervezett homokbánya létesítésével szemben természet- és tájvédelmi 

szempontból kizáró ok nem merült fel, a rendelkező részben tett előírások betartása esetén a 

tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért. 

5. Földtani közeg, felszíni-, felszín alatti víz védelme: 

A munkagépek szervizelése nem a helyszínen, hanem arra engedéllyel rendelkező szervezet 

telephelyén történik. A helyszínen tárolt üzemanyag felitató anyag segítésével a kiömlött 

üzemanyagot, olajat fel kell itatni, és a felszínre, ill. a földtani közegbe került szennyeződést fel kell 
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számolni. Az így keletkezett veszélyes hulladékot (pl. olajos föld) arra engedéllyel rendelkező 

szervezetnek kell átadni elszállításra.  

Havária helyzetben értesíteni kell az illetékes Bányakapitányságot és a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztályát. 

A beruházás a létesítés szakaszában a felszín alatti vizeket közvetlenül nem érinti, 

talajvízszint alatti munkálatokra, ill. talajvízszint-süllyesztésre nem kerül sor. A terület felszíni vizet 

nem érint. Közvetlen felszíni vagy felszín alatti vízszennyezés nem történhet.  

A bányászat a sokévi maximális talajvíz feletti 1 m mélységig történhet, a bányászat alapsíkja 

a minimum 118,92-120,07 mBf közötti felület lehetne. A bányában talajvízszint süllyesztést, 

víztelenítést - mivel a termelés csak a talajvíz felett fog történni - nem alkalmaznak. 

6. Éghajlatvédelem: 

A telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése szerint, a beruházási 

helyszín kitettsége alacsony a tervezett tevékenység esetében azonosított éghajlatvédelmi 

érzékenységnek, ezért potenciális hatás nem azonosítható.  

A tervezett tevékenység összességében éghajlatvédelmi szempontból nem kifogásolható. 

7. Országhatáron átterjedő környezeti hatások:  

A tervezési terület földrajzi elhelyezkedéséből adódóan nem várható. 

 

 

A Főosztály döntését a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak, a 

szakhatóság állásfoglalása, a szakkérdésben adott nyilatkozatok, a megkeresésre adott válasz 

alapján hozta meg, és megállapította, hogy a Khvr. 5. sz. mellékletében szereplő szempontok 

figyelembevételével a tervezett tevékenység megvalósításából és fenntartásából nem feltételezhető 

olyan jelentős környezeti hatás, amely környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását 

szükségessé tenné és a tevékenység az egységes környezethasználati hatálya alá sem tartozik. 

A Főosztály a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy a területi 

környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozó a 

tevékenység megvalósításához mely engedélyek beszerzése szükséges. A tevékenység csak 

az engedély véglegessé válását követően kezdhető meg. 

 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésekre a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) 

Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázata alapján került sor. 

A Főosztály hulladékgazdálkodási hatáskörében vizsgálta a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) 

Kormányrendelet 5. számú melléklete I/18. pontjában szereplő szakkérdést. 

A szakhatóság megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. 

pontja alapján került sor. 

A Főosztály a határozatot a Kvt. 67. § (1) bekezdése és a Khvr. 5. § (2) bekezdés ac) pontja 

alapján, illetve a Khvr. 3.§, 4.§ és 5. §-ai szerint lefolytatott eljárásban, az Ákr. 80. § (1) bekezdés 

szerinti formában és a 81. § (1) bekezdés szerinti tartalommal hozta meg. 

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) 

Korm. rendelet 9. § (1) c) pontja és (2) bekezdése, 13. § (1) c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét 

a rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. A Főosztály a hulladékgazdálkodási hatáskörét és 
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illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdése állapítja meg. 

A Főosztály a határozat közhírré tételéről a Korm. r. 5. § (6) bekezdése szerint gondoskodik. 

Az így közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekinti közöltnek. 

A határozat ellen a közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségét az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdés rendelkezése biztosítja. 

A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét 

és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A keresetlevél tartalmi követelményeit a 

Kp. 37. §-a határozza meg.  

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (továbbiakban E-ügyintézési tv.) alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra 

kötelezett a keresetlevelet is kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási 

rendeleteiben meghatározott módon nyújthat be. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek 

körét az E-ügyintézési tv. 9. §-a határozza meg. 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási 

bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendeletben foglaltak 

szerinti nyomtatványon is előterjesztheti (19. számú melléklet). Amennyiben a személyesen eljáró 

természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu 

igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére. Ezen esetben a 

keresetlevél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával 

nyújtható be a közigazgatási döntést hozó szervnél. 

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely 

szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, s azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság 

tárgyaláson kívül a határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban 

kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.  

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét és a megfizetésének 

módját az Itv. 45/A. §-a és a 74. §-a határozza meg. 

A Főosztály a határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatósággal, mint szakhatósággal, valamint a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése 

alapján közli. 

A Főosztály a határozatot a környezethasználó meghatalmazása alapján eljáró NNK Kft-vel 

közli. 

 

Nyíregyháza, 2021. december 10. 

 

 

 

Román István 

kormánymegbízott  

nevében és megbízásából  

 

 

Rozinka Zsolt Illés 

főosztályvezető 
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Értesülnek: elektronikus úton 

Véglegessé válás előtt: 

1. NNK Kft. (11976738) 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 

Osztály 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

5. Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 

Osztály 

6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 3. 

(Mátészalka) 

7. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

8. Nagydobos Község Önkormányzat 

9. Irattár 

Véglegessé válás után: 

1. NNK Kft. (11976738) 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. 

 


