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HATÁROZAT 

 

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

mint területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság (továbbiakban: Kormányhivatal) az A.R.J. 

Ruhagyár Zrt. (1183 Budapest, Tóth Árpád utca 1/a), mint környezethasználó megbízásából Barna 

Sándor, környezetvédelmi szakértő (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) kérelmére indult előzetes 

vizsgálati eljárásban a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a 

Vásárosnamény, 4232/3 hrsz. alatti ingatlanon tervezett felsőruházatot gyártó üzem 

megvalósításából nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység az egységes 

környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

Tájékoztatjuk, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység megvalósításához, üzemeltetéséhez, 

felhagyásához a Kormányhivatal - környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági - hatáskörébe tartozó 

alábbi engedély beszerzése szükséges: 

A tevékenység megkezdése előtt a Kormányhivatal hatáskörébe tartozó, alábbi véglegessé vált 

engedély beszerzése szükséges: 

-  A légszennyező pontforrás létesítéséhez és üzemeltetésének megkezdéséhez levegőtisztaság-

védelmi engedély kérelmet kell benyújtani a Kormányhivatalhoz, a vonatkozó jogszabályban 

foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően. 

 

A Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság előírásai: 

Levegőtisztaság-védelem: 

A kivitelezés végzése során tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget 

okoz. 

A légszennyezettség kialakulásának megelőzése érdekében  

- száraz időszakban a kiporzásra hajlamos felületek (munkaterületek és szállítási útvonalak) 

nedvesítéséről gondoskodni kell, 

- a kiporzásra hajlamos földanyagot szállítás közben le kell takarni, 

- anyagszállítás során - lehetőség szerint - a településeket, településrészeket elkerülő utakat kell 

igénybe venni, 

- Az előzőeket a munkát végző cégek felé a munkaleírás során rögzíteni kell. 
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Az eljárás során vizsgált szakkérdésben megfogalmazott előírások: 

A kulturális örökség védelme: 

1. A tervezett felsőruházatot gyártó üzem tekintetében a hatályos jogszabályoknak tartalmi és formai 

szempontból megfelelő előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, Az előzetes régészeti 

dokumentációnak tartalmaznia kell a záródokumentumát, a feltárási projekttervet: 

a. A tervezett felsőruházatot gyártó üzemre vonatkozóan az előzetes régészeti dokumentációt a 

régészeti próbafeltárás eredményeivel ki kell egészíteni, és annak eredményei alapján össze 

kell állítani a feltárási projekttervet. 

b. Amennyiben az érintett ingatlannal a beruházó nem jogosult rendelkezni, és az ingatlannal 

rendelkezni jogosult nem járul hozzá a próbafeltárás elvégzéséhez, a próbafeltárást az 

előzetes régészeti dokumentáció elkészítését, valamint a próbafeltárást akadályozó körülmény 

megszűnését követően kell elvégezni. 

c. A beruházó az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére jogosult Várkapitányság 

Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 

írásbeli szerződést köteles kötni. 

d. A próbafeltárást a feltárást végző intézmény az erről szóló a beruházóval kötött szerződés 

megküldésével bejelenti az örökségvédelmi hatóságnak. 

2. A próbafeltárás eredményein alapuló előzetes régészeti dokumentáció záródokumentumát, a 

feltárási projekttervet az építési engedélyezési eljárás során szükséges benyújtani. 

3. Az építési engedélyezési tervdokumentációt csak abban az esetben áll módomban elbírálni, 

amennyiben tartalmazza az előzetes régészeti dokumentáció feltárási projektterv eredményeit.  

4. A további régészeti feladatok ellátásáról (teljes felületű feltárás, régészeti megfigyelés) az előzetes 

régészeti dokumentáció feltárási projekttervének eredményei alapján születik döntés. 

5. Az építési engedélyezési tervdokumentációt csak abban az esetben áll módomban elbírálni, 

amennyiben tartalmazza az előzetes régészeti dokumentáció feltárási projektterv eredményeit. 

6. A földmunkákkal érintett és az egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területeken a 

kivitelezéshez szükséges elsődleges földmunkák régészeti megfigyelés biztosítása mellett 

végezhetőek. 

7. A tervezett üzem építése csak az előzetes régészeti dokumentáció feltárási projekttervében javasolt 

régészeti kutatások befejezése után kezdhető el, a feltárt terület nagyságát és határait a 

munkaterület átadás-átvételről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

8. Az engedélyes tartozik továbbá a munkakezdés és a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a 

Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát tájékoztatni. 

A műszaki átadás-átvételéhez és használatbavételi engedélyhez csak akkor áll módunkban 

hozzájárulni, ha kérelemhez csatolják a régészeti kutatásról szóló jelentést. 

A termőföld védelme:  

1. A beruházás során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. § (1) 

bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos mezőgazdaságilag hasznosított területen 

a talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld talajidegen anyagokkal nem 

szennyeződhet. Termőföldön talajidegen-. vagy veszélyes anyag még átmenetileg sem 

tárolható. 
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Az eljárásba bevont szakhatóság: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/1541-1/2020.ált. számon 

kiadott szakhatósági állásfoglalása: 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Vásárosnamény, 4232/3 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 

felsőruházatot gyártó üzem megvalósításának előzetes vizsgálata környezetvédelmi 

engedélyezéséhez a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi előírásokkal hozzájárul: 

1. A telephelyen létesítendő, csapadékvízből feltöltött tüzivíz tározó, csapadékvíz 

elvezetéséhez, gyűjtéséhez, kapcsolódó vízilétesítmények kialakítása és üzemeltetése 

vízjogi engedély köteles tevékenység. 

A megvalósítandó vízi létesítmények kialakítása csak a vízügyi hatóság által kiadott 

végleges vízjogi létesítési engedély, az üzemeltetése végleges vízjogi üzemeltetési 

engedély birtokában kezdhető meg. 

A használatbavételhez hatóságom csak a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását követően 

járulhat hozzá. 

2. A parkolók, rakodási terület, burkolt felületek csapadékvizének tisztítására előtisztító 

műtárgyat kell létesíteni. Az előtisztító berendezés beépítése vízjogi engedély köteles 

tevékenység. A vízilétesítmények (csapadékvíz elvezetés, gyűjtés, csapadékvízből feltöltött 

tüzivíz tározó) megvalósítása csak vízjogi létesítési engedély birtokában történhet, amelyet 

hatóságomtól kell megkérni. A használatbavételhez hatóságom csak a vízjogi üzemeltetési 

engedély kiadását követően járulhat hozzá. 

3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telephelyen végzett 

tevékenységeknél, és csapadékvizek elhelyezésénél a felszín alatti vizek védelméről szóló 

többször módosított 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, valamint a felszíni vizek minősége 

védelmének szabályairól szóló 220/2004. (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. 

Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése 

alól nem mentesít. 

A határozat kiadásakor alapul vett körülmények jelentős megváltozását a Kormányhivatalhoz 15 napon 

belül írásban be kell jelenteni. 

A Kormányhivatal megállapítja, hogy a 796-2/2020. számú függő hatályú végzéshez nem fűződik 

joghatás, mivel az ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

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 határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon válik 

véglegessé. 
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A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályához benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre 

vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó 

jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új 

tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra 

önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.  

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

jogorvoslat keretében támadható meg. 

Az előzetes vizsgálati eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja 125.000.-Ft. 

Természetes személyek és civil szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: az 

előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2.500.- Ft. 

A fellebbezési díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 

10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés 

benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. 

A fellebbezés alapján a Kormányhivatal a határozat módosításáról vagy visszavonásáról, illetve a Pest 

Megyei Kormányhivatalhoz való felterjesztéséről dönthet. 

 

INDOKOLÁS 

 

Az A.R.J. Ruhagyár Zrt. (1183 Budapest, Tóth Árpád utca 1/a), mint környezethasználó megbízásából 

Barna Sándor, környezetvédelmi szakértő (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) 2020. január 21.-én a 

Vásárosnamény, 4232/3 hrsz. alatti ingatlanon tervezett felsőruházatot gyártó üzem 

megvalósítására - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) bekezdése, és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Khvr.) 3. § (1) bekezdés a) pont szerinti - előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelmet és 

előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Kormányhivatalra.  

Az előzetes vizsgálati dokumentáció munkarészeinek kidolgozásában szakértői jogosultsággal 

rendelkező szakértők vettek részt. 

A tevékenység bemutatása: 

Az A.R.J. Ruhagyár Zrt., férfi felsőruházat gyártással foglalkozó vállalat, mely a budapesti szabászati és 

adminisztratív központ mellett Vásárosnaményban saját gyárat működtet. Az A.R.J. Ruhagyár Zrt. új 

gyár kialakítását tervezi a Vásárosnamény 4232/3 hrsz.-ú területen. 

A vizsgált terület Vásárosnamény É-i részén helyezkedik el. A telep a 4108. sz. útról (42+170 szelvény) 

egy 605 m belterületi bekötőúton közelíthető meg.  

Gyártási tevékenység:  

Felsőruházat gyártása (Zakó, nadrág, mellény, kabát, ing). 

Folyamatok: 

 Modellezés, tervezés 

 Szabászat (terítés, automata szabászat) 

 Varrás 

 Vasalás 
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 Csomagolás 

A tervezett létesítmények: 

Üzemépület: 

Területe: 23.287,97 m
2
 

Az 1 blokkban kialakított épület kisebb részegységekre osztható: 

 irodák, szociális helyiségek, öltözők (emelet) 

 gyártócsarnok 

 műhelyek, gépészeti helyiségek 

 raktárak. 

Egyéb létesítmények 

1. Kamion dokkolók (~200 m
2
) 

2. Vezetői parkoló (~415 m
2
) 

3. Dolgozói parkoló (~3200 m
2
) 

4. Tüzivíz tároló (~700 m
2
) 

5. Heliport (~250 m
2
) 

6. Belső telephelyi út 

A tervezett létesítmény részletesebb bemutatása az előzetes vizsgálati dokumentációban 

található. 

A megvalósítás időterve: A tervezett tevékenység 2020-2021-ben történne. 

A tevékenységet időtartama: 

 heti 5 munkanap, 

 napi 8 óra munkaidővel, 

 egy műszakban. 

A beruházással érintett települések: Vásárosnamény város 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

A környezethasználó az előzetes vizsgálatot a Khvr. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezdeményezte 

a Kormányhivatalnál és a Kormányhivatal megállapította, hogy a tervezett beruházás a Khvr. 3. sz. 

mellékletének 128. pontja – „Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes 

beépített vagy beépítésre szánt területen, a) 2 ha területfoglalástól” – hatálya alá tartozik, így a 

Kormányhivatal előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett 

tevékenységnek minősül.  

Az előzetes vizsgálati eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: díjrendelet) 1. sz. melléklet 35. 

főszáma alapján díjköteles, a díj mértéke 250.000. Ft.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 129. § (1) 

bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség 

viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.” 

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, 

valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 

igazgatási szolgáltatási díj eljárási költség, melyet az ügyfél megfizetett. 
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Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a kérelemre indult eljárásban, a 43. § (7)-(8) bekezdésében foglalt 

esetek kivételével, a hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül függő hatályú döntést 

hoz. 

Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a Kormányhivatal az eljárás megindítását követő 8 napon belül 796-

2/2020. számon függő hatályú végzést hozott, amelyhez nem fűződik joghatás, mivel a Kormányhivatal 

az ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

A Kormányhivatal a kérelmezőt az eljárás során a 796-3/2020. számú végzésével hiánypótlás 

teljesítésére szólította fel. A kérelmező a Kormányhivatal 796-3/2020. számú végzésében foglaltaknak 

eleget tett. 

A tervezett tevékenység természetvédelmi szempontból olyan adatok és tények birtokában vizsgálható, 

amelyekkel a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság - mint természetvédelmi kezelő és a Natura 2000 

területek monitoringozásáért felelős szerv - rendelkezhet, ezért a Főosztály az Ákr. 25. § (1) bekezdése, 

valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. §-a alapján 796-4/2020. számú végzésével 

megkereséssel fordult az Igazgatósághoz. Az eljárásban az Ákr. 10. § (1) bekezdése szerinti ügyfélnek 

minősül a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság is, ezért a Kormányhivatal a 796-4/2020. számú 

végzésével egyben tájékoztatta ügyféli nyilatkozattételi lehetőségéről is. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 652-2/2020. számú levelével, mint természetvédelmi 

kezelő, az alábbi nyilatkozatott adta: 

„A megkeresésben megadott beruházás helyszíne nem érint sem helyi, sem országos jelentőségű védett 

természeti területet, sem Natura 2000 területet. 

A jelenleg rendelkezésemre adatok és információk alapján, a megkereséshez mellékletében 

dokumentációban foglalt megállapítások alapvetően helyesek, azokhoz megjegyzést kiegészítést nem 

kívánok tenni. 

A jelenleg rendelkezésemre adatok és információk alapján a tárgyi beruházás megvalósítását 

alapvetően elfogadhatónak tartom, amennyiben a kivitelezés során védett természeti érték nem sérül.”  

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a kérelem és az előzetes vizsgálati 

dokumentáció benyújtását követően a Kormányhivatal hivatalában, valamint honlapján az eljárás 

megindításáról közleményt tett közzé, és a 3. § (4) bekezdés értelmében a közzététellel egyidejűleg a 

közleményt, a kérelmet és mellékleteit 796-5/2020. számon a tervezett tevékenység telepítési helye 

szerinti település Vásárosnamény Város Jegyzőjének megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré 

tételéről. Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt sem a 

Kormányhivatalhoz, sem Vásárosnamény Város Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. 

A Kormányhivatal 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 Kormányhivatal a 796-8/2020. számú 2020. február 4.-ei keltezésű végzésében, az egyes közérdeken 

alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdése alapján és 2. §-ára figyelemmel szakhatóságként a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste meg a hatáskörébe tartozó szakkérdés 

vizsgálatával kapcsolatban. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/1541-1/2020.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység megvalósításához előírások megadásával járult 

hozzá. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 
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„A Főosztály a 2020. február 04-én érkezett 796-8/2020. számú megkeresésében az A.R.J. Ruhagyár 

Zrt. (1183 Budapest, Tóth Árpád utca 1/a.), mint környezethasználó megbízásából eljáró Barna Sándor 

környezetvédelmi szakértő (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) által kérelmezett, Vásárosnamény, 

4232/3 hrsz. alatti ingatlanon tervezett felsőruházatot gyártó üzem megvalósítására vonatkozó előzetes 

vizsgálata ügyében indult eljárásban szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet 

nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 2. és 3. pontjai 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 Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kérelem és mellékelt dokumentumok, valamint a rendelkezésére 

álló adatok alapján az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 2. és 3. 

pontjában foglalt szakkérdést megvizsgálta és alábbiakat állapította meg:  

Az A.R.J. Ruhagyár Zrt., férfi felsőruházat gyártással foglalkozó vállalat, mely a budapesti szabászati és 

adminisztratív központ mellett Vásárosnaményban saját gyárat működtet. Az A.R.J. Ruhagyár Zrt. új 

gyár kialakítását tervezi a Vásárosnamény 4232/3 hrsz.-ú területen. 

A tervezett gyárépület vízellátását, szennyvízelvezetését a meglévő utcai közműhálózatokra történő 

rácsatlakozással kívánják biztosítani. 

A telephely tetőin összegyűlő és burkolt felületekre hulló csapadék folyóaknákon keresztül a telepi 

csapadékvíz-elvezető hálózatba, majd a tüzivíz tározóba kerül. A tüzivíz tározó megtelte után a 

csapadékvíz szikkasztásával a lehulló csapadék helyben tartása valósul meg. 

A tervdokumentáció alapján 415 m
2
 vezetői parkoló, 3200 m

2
 dolgozói parkoló valamint 200 m

2
 kamion 

dokkoló létesül. 

A parkolók csapadékvizének előtisztítására CE jelzéssel ellátott olajfogókat építenek be. Technológiai 

szennyvíz nem keletkezik, a munkahelyi gyűjtőhelyen tárolt hulladékokból csurgalékvízre nem kell 

számítani. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7. §. és 2. sz. mellékletével 

összhangban a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 

besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából 

Vásárosnamény település a fokozottan valamint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi 

területek közé tartozik. 

Az érintett ingatlan közüzemi vízbázist nem érint, a tervezett tevékenység a rendelkezésre álló 

információk és dokumentumok alapján közüzemi vízmű vízbázisát nem veszélyezteti. 

A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

A tevékenység - fenti előírások betartása esetén - megfelel a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó 

követelményeknek. 

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 tervezett tevékenység vonatkozásában a szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyek 

beszerzését előírtam. 
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A tervezett tevékenységhez kapcsolódó vízilétesítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez 

szükséges vízjogi engedélyek beszerzésével, az engedélyekben foglaltak maradéktalan betartásával 

biztosítható, hogy az építés és üzemelés fázisaiban a felszíni és felszín alatti vizek ne szennyeződjenek. 

A vizek szennyeződésének megelőzésére, kizárására vonatkozóan külön előírást tettem. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva, a tervezett 

tevékenység megvalósításának környezetvédelmi engedélyezéséhez hozzájárult, tekintettel arra, hogy a 

tevékenységhez kapcsolódó vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények az előírások maradéktalan 

betartásával biztosíthatók. 

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. 

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. 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 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. 

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 Kormányhivatal a 796-7/2020. 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 

Népegészségügyi Osztályát, a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi 
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Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, a Szabolcs- Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és 

Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályát, a Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Vásárosnaményi Járási Hivatal Földhivatali Osztályát és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályát kereste meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Népegészségügyi Osztály az SZ/NEF/0273-2/2020. számú szakkérdés vizsgálatában megállapította, 

hogy a 

„tervezett (felsőruházatot gyártó üzem) beruházás megvalósítása jelentős környezet-egészségügyi 

hatást nem eredményez, így az engedély kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában 

hozzájárul és külön előírások megállapítására javaslatot nem tesz.” 

Szakkérdés vizsgálatát az alábbiakkal indokolta: 

„Az A.R.J. Ruhagyár Zrt. (1183 Budapest, Tóth Árpád u. 1/a.) megbízásából eljáró Barna Sándor 

környezetvédelmi szakértő (4028 Debrecen, Hadházi u. 7.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 

Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, Vásárosnamény 4232/3 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 

felsőruházatot gyártó üzem létesítésének előzetes vizsgálata ügyében kérelmet terjesztett elő. 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 felsőruházatot gyártó üzem kialakítása és működtetése 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 

szerint, 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.” 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály az SZ–10/106/00384-2/2020. számú szakkérdés 

vizsgálatában tett előírását a határozat rendelkező része tartalmazza. Indokolása az alábbi: 

„A mellékelt kérelem alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a hatósági nyilvántartásában 

szereplő régészeti lelőhelyet érint, továbbá hogy a beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. a) pontja szerint „a bruttó 500 millió forintos 

értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás” nagyberuházásnak minősül. 

A Kötv. 23/C. § (1) bekezdése előírja, hogy nagyberuházás megvalósítása esetén előzetes régészeti 

dokumentációt kell készíteni. Az előzetes régészeti dokumentáció a Kötv. 7. § 3. pontja alapján: 

„valamely terület régészeti érintettségének tisztázására, a régészeti örökségi elemeire vonatkozó 

ismeretek (különösen a lelőhely jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére 

és pontosítására szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás 

formájának, idő- és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források 

feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve 

leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum.” 

A Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. által elkészített előzetes régészeti 

dokumentáció I. megállapítása alapján a régészeti próbafeltárás elvégzése javasolt a területen. 

A fentiekre hivatkozással a Kötv. 23/C. § (5) bekezdése alapján az előzetes régészeti dokumentáció 

elkészítéséről rendelkeztem, a rendelkező részben ismertetett módon. 

A Kötv. 23/C. § (3) és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) 

Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. r.) 3. § (3) bekezdése szerint az előzetes régészeti 

dokumentációt a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi 

szerv, a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság Régészeti Igazgatóság (Elérhetősége: Tel: +36 20 259 4952; Telephely: 1113 

Budapest, Daróczi út 3.; Weboldal: http://várkapitányság.hu/; 

E-mail: regeszetiprojektiroda@várkapitányság.hu; Postafiók cím: 1519 Budapest, Pf. 365.) készíti el oly 

módon, hogy a Kötv. 23/C. § (6) bekezdés alapján más feltárásra jogosult intézményt is bevonhat. 

A Kötv. a nagyberuházások esetében, a régészeti feladatellátás tekintetében idő- és költségkorlátot 

vezetett be. A Kötv. 23/B. §-a előírja, hogy a nagyberuházás esetén folytatott próba- és a megelőző 

feltárásra vonatkozó szabályokat a Kötv. 23/C-23/F. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

Az előzetes régészeti dokumentáció az elvégzendő régészeti feladatellátás formájának meghatározása 

mellett annak idő- és költségvonzatainak meghatározásához is elengedhetetlenül szükséges, így 

biztosítottá válik a beruházói érdekek és a régészeti örökség védelmének összehangolása. 

A Kötv. 23/D. § (1)-(2) bekezdése szerint „Az előzetes régészeti dokumentáció záródokumentuma a 

feltárási projektterv. A feltárási projektterv meghatározza a nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi 

régészeti feladatellátást, annak módját, az érintett területet és annak régészeti jellemzőit, a várható 

kockázatokat. A feltárási projektterv tartalmazza továbbá a projektterv készítésének időpontjában 

irányadó szabályok szerint, valamint a 23/E. § (2) bekezdése alapján a régészeti feladatellátást végző, 

feltárásra jogosult intézményt. A jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv a projekttervben határozza 

meg a nagyberuházás régészeti területi jellemzői és előkészítettsége alapján a régészeti feladatellátás 

területi szakaszait és a szakaszolás indokait.” 

A Korm. r. 40. § (1) bekezdése alapján az egy megyét érintő nagyberuházás egészére egy feltárási 

projekttervet kell készíteni. 

http://várkapitányság.hu/regeszet.html
mailto:regeszetiprojektiroda@várkapitányság.hu
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A Kötv. 23/F. § (6) bekezdése kimondja, hogy „a beruházót terheli az előzetes régészeti dokumentáció – 

beleértve a próbafeltárást –, a teljes felületű feltárás, valamint a régészeti megfigyelés és az elfedés 

régészeti előkészítésének költsége, kivéve a Kötv. 23/F. § (7) bekezdése szerinti esetet. 

Nagyberuházás esetén a földmunkákkal érintett, és egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területeken 

a Korm. r. 43. § (3) bekezdése régészeti megfigyelés biztosítását írja elő. A Kötv. 23/E § (5) bekezdése 

értelmében nagyberuházás megvalósítása esetén a kivitelezés földmunkái régészeti megfigyelés mellett 

végezhetőek. A Kötv. 23/E. § (2a) bekezdése értelmében a nagyberuházást megelőző feltárást a 

gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum (Jósa András Múzeum 4400 Nyíregyháza, 

Benczúr tér 21.) végezheti. 

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 (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén, a Korm. r. 87. § és 88. §-án alapul. 

Hatóságom hatáskörét a 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 39/2016 (XII. 30.) Mvm utasítás 24. §-a, illetékességét a 

Korm. r. 1. sz. mellékletének 16. pontja határozza meg.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály az SZ-

10/84/00352-2/2020. számú szakkérdés vizsgálatában tett előírását a határozat rendelkező része 

tartalmazza. Indokolása az alábbi: 

„A 2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről – Tfvt.) 43. § (1)-(2) bekezdése alapján 

„beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb 

tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a 

talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak”. 

Talajvédelmi szempontból a tervezett beruházásnak – előírásunk betartása mellett – a környező 

mezőgazdasági területekre káros hatása nincs, talajvédelmi szempontból jelentős hatás nem várható. 

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

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.  

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: 

Enviro-Expert Kft. /4028 Debrecen, Hadházi út 7. I/5./; készült: Debrecen, 2020. január 14.) alapján adta 

ki. 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály 

Erdőfelügyeleti Osztály a HB-03/ERD/04247-2/2020. számon szakkérdés vizsgálatát megadta. 

Szakkérdés vizsgálatában az alábbi megállapításokat tette: 
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„Az erdészeti hatóság a kérelem mellékleteként benyújtott dokumentáció és az Országos Erdőállomány 

Adattár (a továbbiakban: Adattár) adatai alapján megállapította, hogy a Vásárosnamény 4232/3 hrsz-ú 

földrészleten tervezett beruházás nem érint az Adattár nyilvántartásában szereplő az erdőről, az erdő 

védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (a továbbiakban: Evt.) 6. § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti erdőnek, illetve az Evt. 13. § (1) bekezdés szerinti erdőgazdálkodási 

tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületnek minősülő területet. A tervezett beruházás szakszerű 

létesítés és üzemeltetés mellett a környező erdőterületekre vélelmezhetően nem lesz káros hatással. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1. § 4a) bekezdése szerint az erdészeti hatóság 

jogosult annak megállapítására és igazolására, hogy mely terület minősül az Evt.-ben meghatározott 

erdőnek. 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály elsőfokú erdészeti 

hatósági feladatkörében eljáró Erdőfelügyeleti Osztályának hatáskörét a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (5) 

bekezdésének rendelkezése, illetékességét a 10. §-ának c) pontja, és a 11. § (1) bekezdése és a 2. 

számú melléklet 8. pontja állapítja meg. 

Az erdészeti hatóság a szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

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

valamint az 5. sz. melléklet I. táblázata alapján vizsgálta meg.” 

A Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatal Földhivatali Osztály a 

10036/2/2020. számon szakkérdés vizsgálatát megadta. Szakkérdés vizsgálatában az alábbi 

megállapításokat tette: 

„A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Tfvt.) 2. § 19. pontjának 

rendelkezése szerint „termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik és az ingatlan-

nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, vagy fásított terület művelési 

ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül." 

A Tfvt. 9. §-a alapján: „(1) Termőföld más célú hasznosításának minősül: 

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

mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik;” 

A Tfvt.) 10. § (1) bekezdése szerint: „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.” 

Nyilvántartásunkból megállapítottam, hogy a Vásárosnamény 4232/3 helyrajzi számú ingatlan területe nem 

minősül termőföldnek. A földrészlet a település belterületén fekszik, valamint az ingatlan-nyilvántartásban 

kivett (telephely) művelési ágban van nyilvántartva. 

A fentiek miatt a beruházás megvalósításával kapcsolatban földvédelmi eljárást lefolytatni nem kell. 

A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági 

hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza. 

A szakkérdés vizsgálata, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (II.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. számú mellélet I. 

táblázat 7. pontja, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás 24-25. §-a alapján történt. 

Hatáskörömről, illetékességemről a Ttvt. 7. § (1) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 36. § c) pontja és 37. § (1) 
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bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 16.6 pontja rendelkezik.” 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály a 

BO/15/370-2/2020. számon szakkérdés vizsgálatát megadta. Szakkérdés vizsgálatában az alábbi 

megállapításokat tette: 

A Hatóságom rendelkezésére bocsátott iratanyag áttanulmányozását követően a jelen szakkérdés 

vizsgálatára irányadó megkeresésben foglaltakra reflektálva jogi álláspontom talaján az alábbi 

megállapítást teszem: 

Barna Sándor (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) által benyújtott dokumentáció átvizsgálásával 

megállapítást nyert, hogy a Vásárosnamény, 4232/3 hrsz. alatti ingatlanon tervezett felsőruházatot 

gyártó üzem területén engedélyezett szilárdásvány-kutatás nincs, az nem érint az Állami Ásványi 

Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyonban szereplő megkutatott, ipari készlettel rendelkező 

ásványi nyersanyaglelőhelyet. 

A Vásárosnamény, 4232/3 hrsz. alatti ingatlanon tervezett felsőruházatot gyártó üzem kivitelezése során 

felmerül az ásványi nyersanyag, mint hatásviselő környezeti elem, érintettsége (pl.: alapozás, 

tereprendezés). Jelen előzetes vizsgálati eljárásban az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme 

szempontjából nem merül fel előírások érvényesítésének szükségessége. Azonban fel kell hívni a 

figyelmet arra, hogy az építési engedélyeztetési dokumentáció részét kell képezze a kitermelni tervezett 

ásványi nyersanyagok fajtájának és mennyiségének meghatározása az ásványi nyersanyagok és a 

geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet alapján. 

A figyelembe veendő jogszabályok a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.), valamint az 

ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás 

módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet. A Bt. 49. § 1. pontja alapján ásványi 

nyersanyagnak minősül minden, a humuszon (talajon) kívüli földtömeg, függetlenül annak ásványi anyag 

összetételétől. A Bt. 1. § (7) bekezdése alapján a bányafelügyelet engedélyétől eltérő, más hatósági 

engedély alapján végzett ásványi nyersanyag kitermelésre a Bt. 3. §, 20. §, 25. §, 41. §, 41/A. § és 44. § 

rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

A Kormányhivatal a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 796-

6/2020. számú végzésében megkereséssel fordult Vásárosnamény Város Jegyzőjéhez, mint a 

tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez a tervezett tevékenységnek a helyi 

környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a 

településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása érdekében. 

Vásárosnamény Város Jegyzője a 151/52-12/2020. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

„Alulírott Deák Ferenc, mint a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (4800 

Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.) nyilatkozom, hogy az A.R.J. Ruhagyár Zrt. Vásárosnamény, 4232/3 

hrsz alatti ingatlanon tervezett beruházás nem ellentétes Vásárosnamény Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének többször módosított 19/200. (VIII. 24.) Ök. rendeletével elfogadott Helyi Építési 

Szabályzatával és Szabályozási Tervével, megfelel az abban foglalt településrendezési 

követelményeknek. 

Továbbá nyilatkozom, hogy a tervezett beruházás nem érint helyi védett természeti területet vagy 

értéket, továbbá nem feltételezhető jelentős hatás, mely a tevékenység megvalósításából származhat.” 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Kormányhivatal az alábbiak szerint értékeli: 
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Természetvédelem: 

 Természetvédelmi szempontból hiánypótlás az eljárásban nem szükséges. 

 Természetvédelmi, tájvédelmi szempontból a tervezett tevékenységet kizáró okról nincs 

tudomásunk. 

 A tervezett tevékenység a benyújtott tervdokumentáció alapján természetvédelmi szempontból 

jelentős környezeti hatások nem feltételezhetőek. 

A tervezett üzem egy már jelenleg is meglévő telephelyen, belterületen valósulna meg. A rendelkezésére 

álló adatok, a benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezési terület és közvetlen 

környezete természetvédelmi oltalom alatt nem áll, nemzetközi, országos vagy helyi jelentőségű védett 

természeti-, vagy Natura 2000 terület nem érint.  

A tervezett beruházással érintett területek botanikai és zoológiai vizsgálata alapján megállapítást nyert, 

hogy az érintett területek fajok és élőhelyek tekintetében különleges természeti értéket nem képviselnek, 

a beruházás hatásai a területen található vegetációra, élővilágra nézve megszűntethetőek, illetve 

elviselhetőnek minősíthetőek. 

Fentiek alapján a tervezett tevékenység folytatásával szemben természet- és tájvédelmi szempontból 

kizáró ok nem merült fel, a tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért. 

Zajvédelem: 

Létesítés: 

A beavatkozások zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a beavatkozási terület mértani 

középpontjától számítva nappal a 100-150 m-re becsülhető, várhatóan a lakott területek és a védendő 

objektumok távolsága miatt a létesítési tevékenység határérték-túllépést nem okoz a lakott ingatlanoknál, 

a beruházás kis időtartama miatt. 

Zajvédelmi hatásterület: 

 tereprendezés idején: a munkaterület mértani középpontjától 125,4 m. 

 magasépítés idején: a munkaterület mértani középpontjától 96,4 m. 

A nappali időszakban a tervezett üzemidők mellett a legközelebbi lakott ingatlanoknál nem várható 

határérték túllépés. 

Üzemeltetés: 

A technológiából eredően több tartós ideig működő és jelentős zajt emittáló berendezés kerül beépítésre. 

A legjelentősebb zajforrások az extrém esetben napi 8 órát üzemelő kompresszorok, melyek a 

technológiához szükséges vákuum előállításáért felelősek, valamint a szabászati és varrodai gépek. Az 

üzemépület zárt, a jó zajgátló hatással rendelkező szendvicspanelekből készül. 

A telepen üzemelő további mozgó, rakodó gépek zaját és az épület kibocsátását összegezve az 

üzemelés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa az üzem mértani középpontjától számítva 

nappal 23,7 m-re helyezkedik el. 

A meghatározott hatásterületeken belül lakott ingatlan nem található. 

Felhagyás: 

A felhagyás során hasonló terheltségekre lehet számítani, mint a telepítés során. 

Mivel a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, területet, 

ezért a Kormányhivatal a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 

29.) Korm. 10. § (3) a) pontja alapján zajvédelmi előírást nem tett. 
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A fentiek alapján zajvédelmi szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

Levegőtisztaság-védelem:  

Létesítés hatása: 

Munkagépek kibocsátása tereprendezés és a magasépítés során: 

A dokumentáció szerint a szén-monoxid (CO), az el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - 

HC), nitrogén-oxid (NOx) és a szálló por (PM10) esetében a maximális légszennyező anyag 

koncentráció nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott hatástávolsághoz 

tartozó koncentrációkat, ezért ezen légszennyező anyagok esetében a hatástávolságot a jogszabály „C” 

feltétele (az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb) határozza meg, 

vagyis 24,7 m.  

Kiporzás 

A dokumentáció szerint a szálló por (PM10) és a lebegő por (TSPM) esetében a maximális 

légszennyező anyag koncentráció nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott 

hatástávolsághoz tartozó koncentrációkat. A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a 

legnagyobb hatástávolság a „C” feltétel alapján határozható meg, vagyis a felületi forrás középvonalától 

2,50 m. A létesítés során a porképződést a munkaterületek locsolásával lehet csökkenteni. 

A kivitelezés során a munkagépek mozgása - kipufogó gázok kibocsátása, másrészt a talajmozgatás 

(kiporzás) következtében – miatt a légszennyezettség rövid időre, átmeneti jelleggel várhatóan 

megemelkedik.  

A hatásterületen belül lakott ingatlan nem található, a környező lakóházaknál a légszennyező anyag 

koncentrációja nem éri el az egészségügyi szempontból kedvezőtlennek tekinthető határértéket. A hatás 

időszakos és semlegesnek ítélhető. 

Üzemeltetés hatása: 

A beruházás során 2 db helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítését tervezik (gőzkazánok), 

melynek létesítéséhez és üzemeltetésének megkezdéséhez a fentiek alapján levegőtisztaság-

védelmi engedély kérelem benyújtását írta elő a Kormányhivatal.  

A betervezett 2 db egyenként 1,4 MW teljesítményű gőzkazán helyhez kötött légszennyező 

pontforrásnak minősül. 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése alapján „Helyhez 

kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti 

kérelmek tartalmi követelményeit az 5. melléklet tartalmazza. A létesítési engedélykérelem 

dokumentációját a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői 

tevékenységről szóló kormányrendelet alapján környezetvédelmi szakterület levegőtisztaság-védelmi 

részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.” 

A tervezett tüzelőberendezések technológiai kibocsátási határértékeit a 140 kWth és annál nagyobb, de 

50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről 

és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X.18.) FM rendelet 4. § (5) 

bekezdése szerint a rendelet 5. mellékletének 2. pontja tartalmazza.  

A dokumentációban bemutatásra került, hogy a létesítendő pontforrások légszennyező anyag 

kibocsátása a vonatkozó emissziós határértékeket a dokumentációban szereplő műszaki megoldások 

alkalmazásával nem haladják meg, továbbá ezáltal biztosítható az egészségügyi határértékek betartása 

is.  
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A dokumentáció tartalmazza, az üzemeltetés során (gőzkazánok) a légszennyező anyagok légkörbe 

jutásának hatásterületét, amelyet 227 m távolságban határolták le. A meghatározott hatásterületen belül 

lakott ingatlan nem található. 

Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatása nem indokolt. 

Hulladékgazdálkodás  

Kivitelezés: 

A dokumentációban foglaltak értelmében a kivitelezés során veszélyes- és nem veszélyes hulladékok 

keletkeznek. A veszélyes hulladék képződésére a tevékenység során csak esetleges munkagép 

meghibásodások során, valamint a festékes göngyöleg, felületkezelő anyagok maradványaira lehet 

számítani. A munkaterületeken képződő veszélyes hulladékokat a képződés helyén zárt 120-200 l-es 

gyűjtőedényekben elkülönítetten tervezik gyűjteni. Gyűjtőedényzetet valamennyi munkaterületen 

kihelyeznek, felirattal látnak el. A gyűjtőedényzetet szilárd burkolatú területen kell elhelyezni. A keletkező 

hulladékot a területen csak az elszállításig tárolják, a hulladék a keletkezéstől számított 1 napon belül 

átadásra kerül a kivitelezés megkezdése előtt kiválasztott veszélyes, ill. nem veszélyes hulladék 

kezelésére, gyűjtésére jogosult szervezetnek. 

Az építési-bontási hulladékok kezelését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végzik.  

Üzemeltetés: 

A területen engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végeznek. 

A telepen keletkező hulladékok a szociális, a karbantartási és az könnyűipari, gyártási tevékenységből 

származhatnak. 

A veszélyes hulladék elszállítását engedéllyel rendelkező hulladékkezelő végzi majd. 

A hulladékok gyűjtése a munkahelyi gyűjtőhelyen történik, szelektíven. 

Nem veszélyes hulladékok (kommunális jellegű) elszállítását és ártalmatlanítását közszolgáltató végzi 

majd. Az egyéb a telepen keletkező hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen tárolják, majd a hulladékok 

szállítására jogosult vállalkozóval szállíttatják el. 

A munkahely gyűjtőhely az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletnek megfelelően tervezik 

kialakítani. 

Földtani közeg: 

A telephelyen ruhagyártás tevékenység fog történni. A tevékenység nem jár szennyező anyagok 

elhelyezésével/földtani közegbe történő bevezetésével. A tervezett tevékenység üzemszerű működés 

során, tekintettel a tevékenység jellegére, valamint a műszaki védelemre, szennyező anyagok bejutása 

nem valósul meg a talajba, talajvízbe. A telephely tetőin összegyűlő és a burkolt felületekre hulló 

csapadék folyókákon keresztül a telepi csapadékvíz-elvezető hálózatba, majd a tüzivíz tárolóba kerül. A 

tüzivíz tároló megtelte után a csapadékvíz szikkasztásával a lehulló csapadék helyben tartása 

megoldható. Az üzemcsarnok zárt, fedett kialakítású. A padozat betonból készül, műgyanta burkolattal. 

A földtani közeg védelme szempontjából a fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati 

eljárás lefolytatása nem indokolt. 

Országhatáron átterjedő környezeti hatások: 

A tevékenység elhelyezkedéséből adódóan országhatáron átterjedő jelentős hatások nem várhatók.  

A Kormányhivatal a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, 

hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel, a Khvr. 5. sz. mellékletében 

szereplő szempontok figyelembevételével a tervezett beruházás létesítéséből, üzemeltetéséből és 

felhagyásából nem feltételezhető olyan jelentős környezeti hatás, amely környezeti hatásvizsgálati 
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eljárás lefolytatását szükségessé tenné. Megállapítható továbbá, hogy a tervezett tevékenység nem 

egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység. 

A Kormányhivatal a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy a Kormányhivatal 

hatáskörébe tartozó milyen egyéb engedélyek beszerzése szükséges a beruházás megvalósításához. 

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 határozat Kvt. 67. § (1) bekezdése és Khvr. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, illetve 3.§, 

4.§ és 5. §-ai szerint lefolytatott eljárásban, az Ákr. 80. § (1) bekezdés szerinti formában és a 81. § (1) 

bekezdés szerinti tartalommal lett meghozva. 

A Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és 

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

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

bekezdése, illetékességét a 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

A határozat közhírré tételéről a Khvr. rendelet 5. § (6) bekezdése szerint gondoskodok. Az így közölt 

döntést a közzétételét követő 15. napon tekintem közöltnek és az azt követő 15 napon belül van 

lehetőség a fellebbezés előterjesztésére az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján. 

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt az Ákr. 116. § (1) és (2) 

bekezdésének a) biztosítja. 

Az eljárás és a fellebbezés díja a díjrendelet 2. § (1) (5) (6) (7) bekezdései és 1. sz. melléklet 35. 

főszáma alapján került meghatározásra. 

A Kormányhivatal a határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közli, így a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

28. § (4) bekezdése alapján megküldi. 

Nyíregyháza, 2020. március 6. 

 

Román István  

kormánymegbízott 

nevében és megbízásából  

 

 

Katona Zoltán  

osztályvezető 

 

  



18 
 
 

 

Értesülnek: 

Elektronikus úton (visszaigazolással) 

1. Barna Sándor, (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) 
2. Vásárosnamény Város Jegyzője  

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

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. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály 

7. Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 5 (Vásárosnamény) 
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi 

Főosztály Bányászati Osztály 

9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

10. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

Helyben 

11. Irattár 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.  


