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Határozat - Nyírtelek Ipari út 9. 041/45
hrsz. alatti területen lévő sertéstelep
bővítésének előzetes vizsgálata
-

HATÁROZAT
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) az Agro-City
Zrt (4401 Nyíregyháza, Ilona-tanya 0219 hrsz.) meghatalmazása alapján eljáró Tierra-21
Környezetvédelmi, Műszaki, Minőségbiztosítási, Oktatási Kft. (4029 Debrecen, Pacsirta utca
64/1.) által 2020. december 4-én benyújtott Nyírtelek Ipari út 9. 041/45 hrsz. alatti területen lévő
sertéstelep bővítésének előzetes vizsgálatára irányuló kérelmét megvizsgálta és megállapította, hogy
a Nyírtelek Ipari út 9. 041/45 hrsz. alatti területen lévő sertéstelep bővítésével kapcsolatban
környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem merült fel, a tervezett tevékenységnek jelentős
környezeti hatása nem feltételezhető, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem
szükséges.
A tevékenység (sertéstelep bővítése) megkezdéséhez az egységes környezethasználati
engedély (száma: 5991-13/2018) módosítása szükséges.
A benyújtandó egységes környezethasználati engedély módosítása iránti kérelem tartalmi
követelményei:
A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban Khvr.) 8. számú mellékletében meghatározott
kötelező tartalmi elemeken felül az alábbi szempontok figyelembevételével kell összeállítani.
1.

Általánosan:
1.1.

A Környezethasználónak vizsgálni és igazolni kell, hogy az alkalmazott technológia a
környezet terhelésének a csökkentése, a környezetszennyezés megelőzése szempontjából
megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek (BAT) különös tekintettel az
Európai Bizottságnak az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és
tanácsi
irányelv
szerinti
elérhető
legjobb
technikákkal
(BAT)
kapcsolatos
következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő
meghatározásáról szóló 2017.2.15. számú végrehajtási határozata (a továbbiakban:
Végrehajtási Határozat) figyelembevételével.

2. Levegőtisztaság-védelmi szempontból:
2.1.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 5. § (3)
és (5) bekezdése alapján a *D1 diffúz forrás együttes határától (épületek, medencék,
tárolók határoló falaitól) számított 210 méter távolságban lehatárolt védelmi övezet
kijelölése szükséges. A védelmi övezet kijelölése érdekében, az ehhez szükséges
dokumentációt el kell készíteni és be kell nyújtani. A védelmi övezet kijelöléséhez
szükséges dokumentumok a következők:
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FÔOSZTÁLY
KOMPLEX ENGEDÉLYEZÉSI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS NYILVÁNTARTÁSI OSZTÁLY
4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 246. Telefon: (42)598-930
E-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu Honlap: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu

* (A telephely teljes bűzkibocsátását az istállók, medencék, tárolók, illetve a telephely egyéb,
nem fedett területeinek (pl. trágyamozgatás) kibocsátásai együttesen határozzák meg, ezért
egy állattartó telep egy diffúz forrásnak minősül.)

Arra engedéllyel rendelkező szakértő által készített:


változási vázrajzot hiteles földhivatali térképen, amelyen fel kell tüntetni a
meghatározott védelmi övezet burkológörbéjének EOV koordinátáit;



területkimutatást, mely többek között tartalmazza a védelmi övezettel
érintett területek művelési ágát, helyrajzi számát, az építmények funkcióját, a védelmi
övezettel érintett területek nagyságát az alábbi formában:
Védelmi övezettel érintett terület

Sorszám

Védelmi övezettel érintett

Ingatlan helyrajzi
száma

Település
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területek nagysága (m )

 amennyiben a védelmi övezettel érintett ingatlanokon bármilyen építmény található,
azok tulajdoni lapjainak másolatát (földhivatali munkapéldány elegendő).
(A Lr. 5. § (6) bekezdése alapján a védelmi övezetet úgy kell kijelölni, hogy abban nem lehet
lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve
a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő
építményt.)

2.2.

A telephelyen tervezett bővítésre az egységes környezethasználati engedélyezési
(módosítás) eljárás keretében kell a Lr. 22. § (1) bekezdés és a (2) bekezdés a) pontja
alapján a levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljárást lefolytatni, melyhez a Lr.
5. számú melléklete szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő levegőtisztaság-védelmi
létesítési engedély kérelem dokumentációt be kell nyújtani.

Az eljárás során vizsgált szakkérdésben megfogalmazott előírások:
A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:
1. A sertéstartás során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. §. (1)
bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos mezőgazdaságilag hasznosított
területeken a talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld – az
engedélyezett, illetve bejelentett területeken kívül – hígtrágyával, valamint egyéb veszélyes és
nem veszélyes hulladékkal nem szennyeződhet.
2. Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel
szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az
adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről) 10. §. (1) és (2) bekezdései az 1. §. b) pontja szerint
állattartást folytatók részére nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő!
2017.-től minden év március 31.-ig a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes
talajvédelmi hatóságnak kell a rendelet mellékletében meghatározott adatokat elektronikus úton
megküldeni.
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Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/7173-2/2020.ált.
számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírások betartása mellett járult hozzá a
tervezett tevékenység megvalósításához:
1. A tervezett vízilétesítmények megvalósítása végleges vízjogi létesítési engedély, majd azt
követő használatba vétele végleges vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg.
Vízjogi engedély köteles tevékenység esetében a használatbavételi engedélyezéshez
hatóságom csak a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását követően járulhat hozzá.
2. A telephelyi vízilétesítmények üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a
vonatkozó érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell
tartani.
3. A szennyvízgyűjtő létesítményekből túlfolyással, elszivárgással a vizek nem
szennyeződhetnek! A környezethasználó a szennyvízgyűjtő létesítmények megvalósítását
követően köteles a szennyvízgyűjtő létesítmények műszaki állapotát, vízzáróságát minden
évben egyszer ellenőrizni, az ellenőrzés tényét és eredményét dokumentálni.
A fenti ellenőrzéseket, azzal kapcsolatos beavatkozásokat, javításokat stb. az éves jelentés
keretében hiteles dokumentumok csatolásával igazolni, értékelni kell, melyet tájékoztatás
céljából meg kell küldeni a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is.
A felszín alatti víz vízminőségi állapotának vizsgálatát a szennyvízgyűjtő aknák vízzárósági
próbájának eredményétől függően, valamint az egységes környezethasználati engedély
felülvizsgálatának alkalmával el kell végezni. A vizsgálatoknak az As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn,
Hg, pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, klorid, nitrit, nitrát, ortofoszfát és szulfát tartalom
meghatározására kell kiterjednie.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. A környezethasználó köteles a felszíni és felszín alatti vizek védelmében a szennyvizek,
csurgalékvizek, szennyezett csapadékvizek, hígtrágya elvezetését, gyűjtését szolgáló
létesítmények műszaki állapotát, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni, az ellenőrzés tényét
és eredményét dokumentálni, valamint biztosítani, hogy azokból elszivárgással, túlfolyással
szennyezőanyag a környezetbe ki ne juthasson!
8. A környezethasználó köteles biztosítani, hogy az épületekből, a trágyatálcákról és központi
trágyatárolóból csurgalékvíz, szennyezett csapadékvíz a környezetbe ki ne juthasson! A
központi trágyatárolóból, a trágyatálcákból, a csurgalékvíz- és szennyvízgyűjtő
létesítményekből túlfolyással, elszivárgással a vizek nem szennyeződhetnek!
9. Tilos szennyezett
elszikkasztása!

vizek

csapadékvíz-elhelyező
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rendszerbe

történő

bevezetése,

10. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz csak a vízügyi hatóság által
nyilvántartásba vett közműszolgáltató részére adható át.
11. A csapadékvíz elvezető művek tisztításáról, karbantartásáról gondoskodni kell.
12. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. §-ának (8) bekezdése alapján, a tárgyévben a
részletes FAVI adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást - az anyagforgalomban
bekövetkezett 25%-nál nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden esetben - be kell
jelenteni az illetékes vízvédelmi hatóságnál a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal, a
tárgyévet követő év március 31-ig.
13. Tilos a kerékfertőtlenítőben keletkező és egyéb szennyezett vizek csapadékvíz rendszerbe
történő bevezetése, elszikkasztása!
A környezethasználó a határozat véglegessé válását követő 2 évben kérheti az egységes
környezethasználati engedély módosítását.
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 címzett, de a Főosztályon írásban vagy elektronikus
kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kezdeményezni.
A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény 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
Az Agro-City Zrt (441 Nyíregyháza, Ilona-tanya 0219 hrsz.) meghatalmazása alapján eljáró
Tierra-21 Környezetvédelmi, Műszaki, Minőségbiztosítási, Oktatási Kft. (4029 Debrecen, Pacsirta
utca 64/1.) 2020. december 4-én előzetes vizsgálat lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be a
Főosztályra a Nyírtelek, Ipari út 9. 041/45 hrsz. alatti területen lévő sertéstelep bővítésének
tárgyában.
Az előzetes vizsgálati dokumentációt a Tierra-21 Kft. (4029 Debrecen, Pacsirta utca 64/1.)
készítette, munkarészeinek kidolgozásában szakértői jogosultsággal rendelkező szakértők vettek
részt.
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A tervezett beruházás:
Az Agro-City Zrt. Nyírtelek 041/45 hrsz. alatti sertéstelepe és biogáz üzeme a Főosztály 599113/2018. számon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.
Az engedélyes a sertéstelep bővítését tervezi, fiaztató, utónevelő és hízlalda kialakításával,
így megbízta a Tierra-21 Kft-t a szükséges dokumentációk elkészítésével.
A telepen hígtrágyás rendszerű sertéstenyésztést folytatnak. A telepen jelenleg 8 istállóban
folyik állattartás. A telep jelenlegi férőhely-kapacitása 7194 db sertés és 2066 db szopós malac,
összesen: 9260.
A dokumentáció szerint a tervezett épületek: új utóhízlaló istálló (1200db utóhízó, 30kg feletti);
fiaztató istálló, előhízó bővítés (600db); malac utónevelő istálló bővítése (56db). A bővítés mértéke:
hízó 3600 db-ról 4800 db-ra 33,33%-os növekedés és koca 668 db-ról 1268 db-ra 90%-os növekedés.
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Jelenlegi vízigény 37 741 m /év, bővítés utáni vízigény 43 435 m /év. Szociális szennyvíz
3
mennyisége 730 m /év.
A telephely részletes technológiai leírását, működését az előzetes vizsgálati dokumentáció
tartalmazza.

A kérelem elbírálása:
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A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban:
Kvt.) 67. § (1) bekezdése, és a Khvr. 1. számú mellékletének 1. c) pontja alapján „sertéstelepnél 3000
férőhelytől 30kg feletti sertéshízók számára” környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységnek
minősül. A Khvr. 2. számú mellékletének 11. b) pontja alapján „intenzív baromfi- vagy
sertéstenyésztés több mint 2000 férőhely (30kg-on felüli) sertések számára” egységes
környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységnek minősül. A Khvr 3. számú mellékletének 6. c)
pontja alapján „sertéstelepnél 500 számosállattól sertéshízók számára” és d) pontja alapján
„sertéstelepnél 150 számosállattól sertéskocák számára” a környezetvédelmi hatóság előzetes
vizsgálatában hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat kötelezett tevékenységnek
minősül. A Khvr. 3. számú mellékletének 130. pontja alapján „Az 1. számú melléklet 1–31., 33–35.,
38–40., 42–44., 48–55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1–75., 80–85., 89–94., 96–101.,
103., 105–128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab)
alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa
szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása” a környezetvédelmi hatóság
előzetes vizsgálatában hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat kötelezett
tevékenységnek minősül.
A Khvr. 2. § (2) bekezdése alapján: A környezeti hatásvizsgálati eljárás szempontjából
a) jelentős módosítás:
ab) a 3. számú melléklet 130. pontjában felsorolt tevékenység olyan megváltoztatása, különösen a
tevékenység bővítése, illetve technológia- termékváltás, amelynek következtében az alábbiakban
megadott feltételek valamelyike fennáll:
abg) a tevékenység volumene (különösen kapacitása, az előállított termék mennyisége, a
létesítmény befogadóképessége) a tevékenység megvalósítására vonatkozó korábbi engedélyben
meghatározott mértéket legalább 25%-kal meghaladja.
A Khvr. 1. § (3) bekezdése alapján: A tevékenység megkezdéséhez, ha az
e) a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel, és a tevékenység várható környezeti hatásai
ea) jelentősek, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás,
eb) nem jelentősek, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
alapján egységes környezethasználati engedély szükséges.
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.
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 a Főosztály 6297-3/2020. számú felhívása alapján megfizetett.
Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül
az 6297-2/2020. ügyszámú levélben tájékoztatta az Agro-City Zrt-t, hogy a Főosztály a Nyírtelek Ipari
út 9. 041/45 hrsz. alatti területen lévő sertéstelep bővítésének 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 6297-7/2020.
számon a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének megküldte a
közleményt. A település jegyzője gondoskodott a közlemény közhírré tételéről.
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Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a Főosztályhoz és
Nyírtelek Város Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel.

A Főosztály az 6297-5/2020. számú végzésében a közigazgatási hatósági 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
5632-2/2020. számon az alábbi nyilatkozatot adta:
„Hivatkozva a fenti tárgyú és iktatószámú megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk.
A megkeresésben szereplő Nyírtelek 041/45 hrsz.-ú ingatlan a rendelkezésünkre álló adatok
alapján nem képezi sem az országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területek, sem az eu-i
közösségi jelentőségű (Natura 2000) természetvédelmi rendeltetésű területek hálózatának részét.
A csatolt dokumentációban foglaltak ellen természetvédelmi szempontból kifogást nem
emelünk, az abban foglaltakat elfogadhatónak tartjuk.
Kérjük, hogy a működtetés és az esetleges havária helyzetek esetén fordítsanak megfelelő
figyelmet a környező területek természeti állapotának megőrzésére.”
A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot a Főosztály 6297-11/2020. számon tájékoztatta
az eljárásról szakmai észrevétel megadása végett. A Vízügyi Igazgatóság az I-0119-001/2021 számon
az alábbi szakmai észrevételt adta:
„6297-11/2020 iktatási számú levelében tájékoztatta Igazgatóságunkat, hogy az Agro City Zrt.
megbízásából eljáró Tierra-21 Környezetvédelmi, műszaki, minőségbiztosítási és oktatási Kft.
Nyírtelek 041/45 hrsz-ú területen lévő sertéstelep bővítés tárgyban kérelmet és előzetes vizsgálati
dokumentációt nyújtott be Főosztályukra.
Hivatkozva a 223/2014 (IX.4.) Kormányrendelet 7. §-ra, tájékoztatásul megküldte a kérelmet a
vonatkozó mellékleteivel.
A Tierra-21 Környezetvédelmi, műszaki, minőségbiztosítási és oktatási Kft. (4029 Debrecen,
Pacsirta u. 64/1.) által 2020 októberében EV/23- 2020 munkaszámon készített előzetes vizsgálati
dokumentációt az alábbi okok miatt nem javasoljuk elfogadásra:
- Az elkészült dokumentációban a víztesteket érő terhelések és hatások nem kerültek szakmailag elvárható mértékben - vizsgálatra.
- Igazgatóságunk 2020. november 11-én kelt I-0300-2075/2020 iktató számú levelében
vagyonkezelői nyilatkozatot adott a telephelyet érintő fejlesztéshez. Jelen dokumentáció a vízigény
növekedésére vonatkozóan nem tartalmaz információt.
Amennyiben a tervezett fejlesztés vízigény növekedéssel jár, ez esetben a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet előzetes vizsgálati dokumentáció és a konzultációs kérelem tartalmáról szóló 4. számú
melléklete 1. pont fb) pontja értelmében szükségesnek tartjuk tisztázni, hogy a hatásfolyamatok milyen
területekre terjedhetnek ki; mely területeket a jogszabály hivatkozott bekezdése alapján térképen is
körül kell határolni.
- A figyelő kutakban mért ammónium, szulfát és foszfát túllépi a (B) szennyezettségi
határértéket. Javasoljuk megvizsgálni, hogy milyen beavatkozások szükségesek a további
szennyezés megakadályozása érdekében, különösen a fejlesztés következtében várható terhelés
növekedés tükrében.
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Hivatkozott kormányrendelet 4. számú melléklete 1. pont f) bekezdése értelmében szükséges
a tevékenység telepítése, működése, felhagyása során az egyes környezeti elemekre várhatóan
gyakorolt hatások előzetes becslése, figyelembe véve a e) pontban leírt befolyásoló tényezőket is,
különösen
ff) a felszíni és felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
szóló kormányrendelet szerinti, az ivóvízkivételre kijelölt és megkülönböztetett védelem alatt álló
területeket érintő hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltak figyelembevételével;
g) az f) pont ff) alpontja alapján azonosított - a vizek állapotromlását okozó - kedvezőtlen
környezeti hatások csökkentése érdekében javasolt intézkedések;
A benyújtott dokumentáció a felszín alatti víztestet érő mennyiségi terheléssel egyáltalán nem,
a minőségi terheléssel csak érintőlegesen foglalkozik, sőt maga a terhelt víztest sincs beazonosítva.
Vízgyűjtő-gazdálkodási szempontok egyáltalán nem kerültek vizsgálatra.
Javasoljuk a dokumentáció fenti szempontok szerinti kiegészítését.”
A Főosztály a 79-3/2021. számú végzésben hiánypótlásra szólította fel az ügyfelet a FelsőTisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szakmai észrevételében foglaltak alapján. Az ügyfél a hiánypótlást
2021. január 19-én és január 20-án megküldte a Főosztály részére. A Főosztály az ügyfél
hiánypótlását 79-6/2021. számon megküldte a Vízügyi Igazgatóság részére további szakmai
észrevétel végett. A Vízügyi Igazgatóság további szakmai észrevételt nem tett.
Ezt követően a Főosztály 79-8/2021. számon tényállás tisztázásra szólította fel az ügyfelet,
melyet az ügyfél 2021. február 18-án teljesített, illetve 2021. március 2-án kiegészített.

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 6297-8/2020. 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.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/7173-2/2020. ált.
számú szakhatósági állásfoglalásában előírások betartása mellett hozzájárult a tervezett tevékenység
megvalósításához. Előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza. Állásfoglalását az alábbiakkal
indokolta:
„ A Főosztály 2020. december 18-án érkezett 6297-8/2020. számú megkeresésében az AgroCity Zrt. (4461 Nyírtelek, Ipari út 9.) által kérelmezett, Nyírtelek, Ipari út 9., 041/45 hrsz. alatti meglévő
sertéstelep bővítésének előzetes vizsgálata ügyében indult eljárásban szakhatósági állásfoglalás
megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.
A Főosztály az alábbi szakkérdésekben kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági
állásfoglalásának megadását:
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,
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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 rendelkező részben foglalt előírások maradéktalan betartása esetén, a sertéstelepen
folytatott tevékenységből vízbázis, illetve vízvédelmi szempontból, a felszíni és felszín alatti vizekre
károsító hatás nem feltételezhető, a károsító hatás bekövetkezése megelőzhető, kizárható. A
tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.”
A benyújtott dokumentáció alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbiakat állapította meg:
-

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben Nyírtelek település az érzékeny felszín alatti területek
közé került besorolásra. A telephely kijelölt, vagy becsült felszínalatti ivóvízbázis hidrogeológiai
védőövezetet nem érint.

-

Az Agro-City Zrt. a Nyírtelek 041/45 hrsz.-ú területen lévő sertéstelep bővítését tervezi, melynek
során egy új utóhízlaló istálló épül, valamint bővítik a meglévő fiaztató istállót, előhízlalót és a
malac utónevelő istállót.
A bővítés miatt a belső vízhálózat átépítésre, bővítésre kerül. A bővítés következtében a
3
3
sertéstelep vízigénye 37.741 m /év mennyiségről 43.435 m /év mennyiségre nő.
A tervezett épületekben szennyvíz nem, csak hígtrágya keletkezik, melyet átvezetnek a meglévő
hígtrágyaelvezető rendszerbe. A keletkezett hígtrágya teljes mennyiségét a biogáz üzem fogadja,
majd a fermentálás után a keletkező fermentlevet nyárfás öntözőtelepen és mezőgazdasági
területen helyezik el.
Az épületek tetőfelületeire hulló csapadékvizek a meglévő
szikkasztórendszerbe kerülnek elhelyezésre és szikkasztásra.

csapadékvíz

elvezető

és

-

Az új vízilétesítmények megvalósítása végleges vízjogi létesítési engedély, használatba vétele
végleges vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg.

-

Az Agro-City Zrt., mint engedélyes rendelkezik a Nyírtelek 041/45 hrsz.-ú területen lévő sertéstelep
vízellátására, szennyvíz-elhelyezésére és a sertéstelep hígtrágya-elhelyező telepén lévő 2 db
talajvízfigyelő kútra kiadott, 36500/1524-8/2018.ált., 36500/2205-4/2015.ált. számú határozattal
kijavított 36500/2205-2/2015.ált., 6625-4/2013., 997-1/2010., 9380-3/2007., 1712-2/2007., 64150/2000. és 641-35/1997. határozatokkal módosított 5105-10/1979. számú vízjogi üzemeltetési
engedéllyel, amelynek a módosítására (érvényességi idő meghosszabbítása) irányuló,
36500/7539/2019.ált. számú eljárás folyamatban van a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt.

-

Az Agro-City Zrt., mint engedélyes rendelkezik a sertéstelep vízellátását biztosító 2. számú
mélyfúrású kútra vonatkozó 36500/7540-9/2019.ált., 894-1/2010., 1712-2/2007. és 642-50/2000.
számú határozatokkal módosított 641-44/1997. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel, amelynek
érvényessége: 2030. szeptember 15.

-

A tervezett bővítésre vonatkozóan a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt 36500/5529/2020. ált.
számú eljárás van folyamatban. A létesítési engedélyezési eljárásban becsatolásra került a FelsőTisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság I-0300-2075/2020. számú vagyonkezelői hozzájárulása.

A sertéstelep 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).
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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.
A vízjogi létesítési engedély alapján megvalósuló vízilétesítmények üzemeltetésénél,
vízhasználatok gyakorlásánál a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglaltak betartását a
rendelkező részben foglaltak szerint előírtam.
A talajvíz vízminőségi állapotának figyelemmel kísérésére a rendelkező részben
maghatározott időközönként az aknák megfelelő szigetelését vízzárósági próbával ellenőrizni kell.
Amennyiben a vízzárósági próba azt mutatja, hogy az aknák szigetelése nem megfelelő, úgy
a hibát ki kell javítani és a vízszennyezés kizárásának/felderítésének érdekében furatokból vízmintát
kell venni –a rendelkező részben meghatározott komponenseket kell vizsgálni – és a vízmintavételi
jegyzőkönyvet a vízminőségvédelmi hatóság részére meg kell küldeni.
Amennyiben a vízzárósági próba nem tár fel hibát, úgy a talajvíz vízminőség vizsgálatát az
egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatakor kell elvégezni.
A fedett, szigetelt aljzatú épületekben végzett tevékenység, a vízzáróan és zárt rendszerben
kialakított szennyvíz és csurgalékvíz tárolás, valamint a technológiai fegyelem szigorú betartása
mellett végzett tevékenység esetén a felszín alatti és felszíni vizek szennyeződése kizárható.
Az engedélyköteles tevékenységet megkezdeni szándékozó a felszín alatti vizek védelméről
szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (2) bek. aa) pontja alapján FAVI adatszolgáltatásra
köteles. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35/A §-nak megfelelően „az adatszolgáltatást
elektronikus úton kell megküldeni a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi
nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló miniszteri rendelet szerinti adattartalommal”.
A FAVI elektronikus adatszolgáltatás rendjére, a kötelezettség végzésére vonatkozó információk a
http://web.okir.hu/hu/ weboldalon találhatók.
A tevékenységek végzésének vízvédelmi feltételeiről, követelményeiről a felszín alatti és
felszíni vizek jó minőségi állapotának elérése, biztosítása érdekében a vizek szennyeződésének
megelőzéséről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1)
bekezdése, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet 4. és 9. §-a alapján rendelkeztem.
A létesítmények gondos üzemeltetése, karbantartása, a technológiai fegyelem szigorú
betartása mellett a szennyvíz- és csurgalékvíz gyűjtő létesítményekből elszivárgással, túlfolyással
szennyezőanyag a környezetbe nem kerülhet, a kültéri csapadékvizek, a felszíni és felszín alatti vizek
szennyeződése megelőzhető. A vizek szennyeződésének megelőzésére, kizárására vonatkozóan
külön előírást tettem.
A meglévő vízilétesítmények üzemeltetésénél, vízhasználatok gyakorlásánál a vonatkozó
vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglaltak betartását a rendelkező részben foglaltak szerint
előírtam.
A felszín alatti víz veszélyeztetésével, terhelésével járó tevékenységek jellemzőire vonatkozó
részletes FAVI adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változás bejelentéséről a 219/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet 16. § (8) bekezdései alapján rendelkeztem.
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Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben valamint a
vízjogi üzemeltetési engedélyekben 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.
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági
jogkör gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, az
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
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1)
bekezdésében, továbbá 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.
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 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. ”

A Főosztály 6297-6/2020. 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, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályát, és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi
Főosztály Bányászati Osztályát kereste meg.
A
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi
Főosztály
Közegészségügyi Osztály az SZ/NEF/1740-2/2020. számú szakkérdés vizsgálatában megállapította,
hogy a tervezett bővítés 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
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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 kapacitás bővítés megvalósítása és a sertés telep 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.”

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály az SZ-10/106/02184-2/2020. számon a
kulturális örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálatát megszüntette. Indokolása az alábbi:
„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály Komplex Engedélyezési, Természetvédelmi és Nyilvántartási Osztály a Nyírtelek Ipari út 9.
041/45 hrsz. alatti területen lévő sertéstelep bővítésének előzetes vizsgálati ügyében, szakkérdés
vizsgálatát kezdeményezte Hatóságomnál 2020. december 17. napján.
A szakkérdésre történt megkeresés során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 87. § (1) bekezdésében
meghatározott elemeket vizsgáltam: „A szakhatósági hatáskörében eljáró vagy örökségvédelmi
szakkérdést vizsgáló hatóság a nyilvántartott régészeti lelőhelyet, a régészeti védőövezetet, a
nyilvántartott műemléki értéket, a műemléket, a műemléki környezetet, a műemléki jelentőségű
területet, a történeti tájat és világörökségi helyszínt vagy világörökségi területet érintő ügyben a 88. §ban, valamint a 89. §-ban meghatározott szempontok alapján vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység
megfelel-e a Kötv.-ben és az e rendeletben meghatározott követelményeknek.”
A szakkérdés vizsgálat tekintetében hatáskörrel nem rendelkezik hatóságom, mivel a tervezett
munka sem műemléki értéket, sem nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint.
Az eljárás megszüntetése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.) 17. §-án alapszik: „A hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden
szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható
az ügyben illetékességgel rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet
visszautasítja vagy az eljárást megszünteti.”
Tájékoztatásul közlöm, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
(továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) és (3) bekezdése értelmében, ha régészeti feltárás nélkül régészeti
emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan
tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles
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a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,
b) a jegyző útján a hatóságnak (Tel: 06-42/599-677) azt haladéktalanul bejelenteni, amely
arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra
jogosult intézményt (Jósa András Múzeum, 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.; Tel.: 06-42/315-722),
valamint
c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés
szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.
(3) A feltárásra jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és
folyamatosan – az elvárható ütemben – végezni, az előkerült leleteket ideiglenesen elhelyezni.
A bejelentési kötelezettség elmulasztása Kötv. 82. § (2) és az örökségvédelmi bírságról szóló
191/2001. (X. 18.) Korm. r. 3. § (3) bekezdés alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja
maga után.
A szakkérdés vizsgálata az Ákr. 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.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és
Talajvédelmi Osztály az SZ-10/84/02519-2/2020. számú szakkérdés vizsgálatában tett előírását a
határozat rendelkező része tartalmazza. Indoklása az alábbi:
„Talajvédelmi szempontból a sertéstelep bővítésének – előírásaink betartása mellett – a
környező mezőgazdasági területekre káros hatása nincs, talajvédelmi szempontból jelentős hatás
nem várható.
A Zrt. az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 6. számú melléklet szerinti adatszolgáltatási
kötelezettségének az előző évben (adatszolgáltatási időszak: 2019. január 1. – 2019. december 31.)
eleget tett.
Az AGRO-CITY Zrt.. (4401 Nyíregyháza, Ilona-tanya Pf.: 21.) kérelmére SZ/84/02760-9/2017.
számon engedélyt adtunk ki a biogáz üzemben (Nyírtelek 041/45 hrsz.) keletkező fermentlé, mint nem
mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásához. Az engedély
2022. május 23-ig érvényes! Az engedélyezett 510 4908ha nagyságú szántó művelési ágú területén
3
összesen évente 47000m fermentlé helyezhető el biztonságosan Nyírtelek, Nagycserkesz és
Nyíregyháza határában. (A megnövekedett állatállomány mellett is elegendő a fermentlé hasznosító
terület a nyárfás hígtrágya elhelyező területtel együtt.)
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 I. táblázat 5. pontja, illetve a mellékelt előzetes vizsgálati dokumentáció
(készítette: TIERRA-21 Kft.. 4029 Debrecen, Pacsírta utca 64/1; készült: Debrecen. 2020. október)
alapján adta ki.
Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2016. évi CL. törvény (az általános
közigazgatási rendtartásról) 16. § (1) bekezdése és a 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (a
földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 3. § (2) bekezdése
rendelkezik.
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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 igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 52. § (1) bekezdése állapítja meg.”
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és
Földügyi Osztály 11769/2/2020. számú szakkérdés vizsgálatában az alábbiakat állapította meg:
„Vizsgálatom során megállítottam, hogy a jelen eljárással érintett ingatlan (Nyírtelek 041/45
hrsz.) a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény értelmében nem minősül termőföldnek,
így az ügyben illetékes ingatlanügyi hatóság – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya tárgyi – termőföldvédelmi szakkérdés
vizsgálata tekintetében a fentiek alapján nincsen kijelölve.”

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és
Mérésügyi Főosztály Bányászati Osztály a BO/15/02610-2/2020. számú szakkérdés vizsgálatában
az alábbiakat állapította meg:
„A tárgyi létesítmény megvalósítása nem érint olyan környezeti elemet vagy rendszert,
amelynek védelme a Bányafelügyelet hatáskörébe tartozik, tehát a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.)
Korm. rendelet 28. § (1) és 5. sz. melléklet I. táblázat 8. pontjában szereplő szakkérdés vizsgálati
feltételek nem állnak fenn.”

A Főosztály a Khvr. 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 6297-4/2020. számú végzésében
megkereste Nyírtelek Város 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.
Nyírtelek Város Jegyzője a 491-1/2021. számú iratában az alábbi nyilatkozatot tette:
„A tervezett tevékenység Nyírtelek Város jelen eljárás időpontjában hatályos településrendezési
eszközeivel, valamint a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati
szabályozással összhangban van.”

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható
környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli:
Hulladékgazdálkodás:
A dokumentációban foglaltak értelmében a környezethasználó a telephelyen engedélyhez
kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez.
A kivitelezés során keletkező építési hulladékok kezelését az építési és bontási hulladék
kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai
szerint végzik.
Az üzemelés során keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi
gyűjtőhelyen gyűjtik, hulladékfajtánként elkülönítve. A munkahelyi gyűjtőhely kialakítása megfelel az
egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló
246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.
Az üzemelés során keletkező hulladékokat a gyűjtést követően jogerős hulladékgazdálkodási
engedéllyel rendelkező szervezet részére adják át.
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A települési kommunális hulladékot gyűjtést követően közszolgáltató szállítja el.
Környezeti zaj:
A sertéstelep és biogáz üzem Nyírtelek Helyi Építési Szabályzata szerint „Gip – Gazdasági
terület,
ipari”
besorolású
övezetben
helyezkedik
el.
A
dokumentáció
szerint
a
telephelyszomszédságában „Gip – Gazdasági terület, ipari” övezeti besorolású területek találhatók.
Védendő lakóépület, tanya 220 m-en található, „Eg – Gazdasági célú erdő” övezeti besorolású
területen. Tágabb környezetében északról, nyugatról és déli irányból „Má” övezeti besorolású területek
helyezkednek el. A legközelebbi lakóépület, mely Lf – Falusias lakóövezetben található, 435 méterre
helyezkedik el a telephelytől.
A telephely bővítésének zajvédelmi szempontú hatásterületét a kivitelezés időszaka alatt
lakóterület vonatkozásában, nappali időszakban (06:00-22:00) 80 méter távolságban határozták meg
a zajforrások akusztikai középpontjától mérve. A hatásterületen zajtól védendő létesítmény nem
található.
A dokumentációban szereplő számítások alapján a telephely zajvédelmi szempontú
hatásterülete üzemeltetése során nagyrészt (É, Ny, és K irányban) telekhatáron belül marad, D-i
irányban a telekhatártól mért 45-53 méter által határolt területrész. A hatásterületen zajtól védendő
létesítmény nem található.
Gépjárműforgalom csak a nappali (6-22) időszakban történik. A gépjárműforgalom, a
megadott adatok alapján nem okoz 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást a megközelítési
útvonalon.
Mivel a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő területet,
épületet, ezért a Főosztály a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
284/2007. (X. 29.) Korm. 10. § (3) a) pontja alapján zajvédelmi előírást nem tett.
Levegőtisztaság-védelem:
A telephelyen a D1 azonosítószámú engedélyköteles diffúz forrás (sertéstelep) bővítése
tervezett, melyre vonatkozóan az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás keretében kell
a Lr. 22. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja alapján a levegőtisztaság-védelmi létesítési
engedélyezési eljárást lefolytatni.
A telephely teljes bűzkibocsátását az istállók, medencék, tárolók, illetve a telephely egyéb,
nem fedett területeinek (pl. trágyamozgatás) kibocsátásai együttesen határozzák meg, ezért egy
állattartó telep egy diffúz forrásnak minősül.
A Főosztály a D1 azonosítószámú diffúz forrásnak az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárás során lefolytatandó levegőtisztaság-védelmi létesítési eljárásra vonatkozó
előírásokat a Lr. 26. § (3) bekezdése alapján határozta meg.
A Főosztály a védelmi övezet kijelölésére vonatkozó előírásait a Lr. 5. §-ában foglaltak alapján
adta meg.
A Lr,. 5. § (3) bekezdése alapján „A bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles
vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a
bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.”
A Lr. 5. § (5) bekezdése alapján: A területi környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet
kijelölése során a (4) bekezdésben előírt 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat,
amennyiben 300 méternél kisebb a hatásterület és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül.
A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások
kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011.(I.14.) VM rendelet 2. melléklet 3. pont 15. sor tartalmazza a
bűzre vonatkozó tervezési irányértéket, mely szerint intenzív állattartás esetén a tervezési irányérték 3
SZE/m3.
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A telephely szagvédelmi hatásterületét a fentiek figyelembe vételével határozták meg, mely a
diffúz forrás (D1) együttes határától mért 210 méteres sáv által határolt terület a tervező által
benyújtott kiegészítés lapján. A fentiek alapján a védelmi övezet nagysága a hatásterülettel
megegyező mértékben került megállapításra.
A benyújtott dokumentációban (hiánypótlásban és kiegészítésben) a diffúz forrás szagvédelmi
hatásterületét terjedésszámítással határozták meg a legnagyobb teljesítmény kihasználás és
kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett az AIRCALC transzmissziós modellező szoftver segítségével.
A Főosztály megállapította, hogy a telephely körül kijelölésre kerülő védelmi övezet területén a
Lr. 5 § (6) bekezdésében foglalt védett létesítmény nem található.
Megállapítható, hogy levegőtisztaság védelmi szempontból a környezeti hatásvizsgálat nem
szükséges.
Természetvédelem:
Természet- és tájvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel.
A telephely és környezete természetvédelmi oltalom alatt nem áll, nem országos jelentőségű
védett természeti-, vagy Natura 2000 terület, nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak sem.
A benyújtott Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (Tervszám: EV/23-2020.) alapján a Nyírtelek
041/45 hrsz.-ú területen lévő állattartó telephely és biogáz üzem területről megállapítható, hogy
antropogén behatás alatt álló terület. Az ingatlan jelentős része burkolt (betonozott), vagy beépített,
zöldfelület mértéke csekély, így feltételezhetően az eredeti növénytársulás a telephelyen és környékén
megszűnt. A telephely tágabb környezetében mezőgazdasági hasznosítású területek, erdőrészletek,
illetve egyéb ipari használatú területek veszik körül.
A telephelyet É-i irányból a 69/A, ÉK-i irányból a 69/B és D-i irányból a 66/C erdőrészletek
határolják. DK-i irányban a teleptől ledegradálódott növényi borítottság nélküli szabad talajfelszínű
területrész található, amely mellett a 338 számú út halad végig becsatlakozva a 38-as főútba. Az
útvonallal párhuzamosan a Simai-főfolyás medre húzódik el. A telephely ÉNY-i és NY-i irányban
közvetlenül szomszédos más ipari tevékenységet folytató cégekkel, amelyeknek talajfelszíni
borítottsága, élővilága hasonló, vagy megegyezik a sertéstelepével. Az állattartó telep közvetlenül
nem szomszédos lakóingatlanokkal, a legközelebbi ingatlanok is több száz méteres távolságra
helyezkednek el. Nyírtelek település belterületi ingatlanjai pedig jóval távolabb esnek tőle, mint a
szomszédos Nyíregyházának, amelynek közigazgatási határvonala a telephely telekhatárához esik.
A tervezett beruházással érintett terület botanikai és zoológiai vizsgálata alapján megállapítást
nyert, hogy az érintett terület fajok és élőhelyek tekintetében különleges természeti értéket nem
képvisel, a beruházás hatásai a területen található vegetációra, élővilágra nézve nem okoznak súlyos
környezeti hatást, károsodást.
A területen és környezetében jelentős természeti értéket képviselő élőlény nem található,
azonban az É-i irányban elhelyezkedő nemes nyaras erdőrészlet, amely szikkasztóként is
hasznosításra kerül élőhelyül szolgál néhány madárfajnak, továbbá a sertéstelep megfelelő
táplálékforrást biztosít rovarok által ezeknek az álatoknak.
A tájba illesztés célja a tájban bekövetkező antropogén eredetű változásoknak a természeti
adottságokhoz való igazítása, közelítése, a meglévő természeti, táji értékekkel való összhang
megteremtése, valamint az értékek károsodásainak mérséklése, kiküszöbölése. Amennyiben az adott
létesítmény, épület elhelyezésével, fizikai jellemzőinek alakításával nem érhető el a természet- és
tájvédelmi szempontból kívánatos eredmény, járulékos módszerek alkalmazására van szükség. Ezek
közé tartoznak a műszaki megoldások (tereprendezés, vízgazdálkodási létesítmények, építészeti
szerkezetek, természetvédelmi műtárgyak), valamint a növénytelepítés.
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A telep elhelyezkedése jelentős antropogén befolyású mezőgazdasági művelésű, illetve ipari
hasznosítású területtel körbevett, valamint a tájba illesztése több irányból is megoldottnak tekinthető a
szomszédos erdőrészletek által. Viszont a terület beépítettségét követően annak természeti értéke
csökkenni fog, amelyet zöld felületek létrehozásával, növények telepítésével kompenzálni lehet.
Egyes védett állatfajok megjelenésére főként táplálkozás vagy vándorlás okán lehet
számítani, azonban nem zárható ki, hogy védett állatfaj élőhelyet alakíthat ki a tetőszerkezet alatt
(főként védett madarak). A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 43. § (1)
bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása,
szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenővagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A Tvt. 43. § (2) bekezdése a) és l) pontja alapján a
természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj állományának szabályozásához, illetve
egyede fészkének áttelepítéséhez.
Fentiek alapján a tevékenységgel szemben természet- és tájvédelmi szempontból kizáró ok
nem merült fel, természetvédelmi érdeket nem sért.
Földtani közeg, felszíni-, felszín alatti víz védelme:
A kivitelezési munkálatokat megfelelő körültekintéssel fogják végezni, így a felszíni és felszín
alatti vizek szennyeződésének lehetősége kizárható. A tervezett munkálatok a felszíni és felszín alatti
vizekre nincsenek károsító hatással.
Éghajlatvédelem:
A tervezett beruházás éghajlatváltozással szembeni érzékenységére vonatkozó elemzés
szerint egyes éghajlati paraméterek változásával szemben érzékeny lehet.
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 tevékenységre vonatkozóan az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás
bemutatásánál, a telephely a csapadék mennyiségében és intenzitásában bekövetkező változásokra
érzékeny. A telepen kiépített csapadékvíz elvezető rendszer kapacitása jelenleg megfelelő, és a
karbantartása is megoldott. Amennyiben szükséges a későbbiekben bővíthető a csapadékvíz-elvezető
rendszer.
A tervezett tevékenység összességében éghajlatvédelmi szempontból nem kifogásolható.
Országhatáron átterjedő környezeti hatások:
A tervezési terület földrajzi elhelyezkedéséből adódóan nem várható.

Az 1995. évi LIII. törvény (a környezet védelmének általános szabályairól) 67. §. (2)
bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálat alapján hozott határozatát
negyvenöt napon belül hozza meg. A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárás
ügyintézési határidejét indokolt esetben - különös figyelemmel a tevékenység egyedi jellemzőire,
összetettségére, telepítési helyére, illetve méretére - meghosszabbíthatja.
A Főosztály az eljárás ügyintézési határidejét 45 nappal meghosszabbította, mivel a kérelem
elbírálása, a tevékenység egyedi jellemzői illetve összetettsége miatt több időt vett igénybe. A
Főosztály az ügyintézési határidő meghosszabbításáról a kérelmezőt az 79-4/2021. számú levelével
tájékoztatta.

A Főosztály döntését a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak, a szakhatóság
állásfoglalása, a szakkérdésben adott nyilatkozatok, a megkeresésre adott válasz alapján hozta meg,
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és megállapította, hogy a Khvr. 5. sz. mellékletében szereplő szempontok figyelembevételével a
tervezett tevékenység megvalósításából nem feltételezhető olyan jelentős környezeti hatás,
amely környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását szükségessé tenné.
A Főosztály megállapította, hogy a tervezett bővítés megkezdéséhez az 5991-13/2018. számú
egységes környezethasználati engedély módosítása szükséges.
A Főosztály az egységes környezethasználati engedély (módosítás), valamint az abba
belefoglalandó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély tartalmi követelményeit a
rendelkező részben megállapította.
A Főosztály a beruházáshoz kapcsolódó konkrét előírásait az egységes környezethasználati
engedélyben (módosítás) adja meg.
E határozat véglegessé válását követően az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárás (módosítás) lefolytatható.
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 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 ab) 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 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 Eügyintézési 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.
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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 illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban 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 Tierra-21 Kftvel (4029 Debrecen, Pacsirta utca 64/1.) közli.
Nyíregyháza, 2021. március 3.

Román István
kormánymegbízott
nevében és megbízásából

Katona Zoltán
osztályvezető

Értesülnek: Elektronikus úton, tértivevénnyel:
Véglegessé válás előtt:
1. Tierra-21 Kft. (13217505)
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi
Osztály
4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi
Osztály
5. Nyírtelek Város Jegyzője
6. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
7. Irattár
Véglegessé válás után: Elektronikus úton
1. Tierra-21 Kft. (13217505)
2. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.
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