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HATÁROZAT 
 
 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) - Fungaria Bio Zrt. 
(1139 Budapest, Váci út 85.), mint környezethasználó kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban a 
benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján - megállapította, hogy Fungaria Bio Zrt. 
Nagykálló gomba alapanyag előállító, gombatelep létesítésének üzemeltető feldolgozó és 
kutató központ megvalósításából és üzemeltetéséből nem feltételezhető jelentős környezeti 
hatás és a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 
 
A Főosztály megállapítja, hogy az 1398-1/2018. számú függő hatályú végzéshez nem fűződik 
joghatás, mivel az ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött. 
 
Tájékoztatom, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység megvalósításához és üzemeltetéséhez a 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó levegőtisztaság védelmi 
engedély beszerzése szükséges. 
 
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. 
 
 
Főosztály előírásai: 
 
 
Levegőtisztaság védelmi előírás: 
 

A légszennyező pontforrások létesítéséhez és üzemeltetésének megkezdéséhez 

levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet kell benyújtani a Főosztályra, a vonatkozó 

jogszabályban foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően. 
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Természetvédelmi előírás: 
 
A tevékenység az alábbi előírások betartása esetén várhatóan természetvédelmi szempontból 
elfogadható: 

1. A beruházási terület növényzetének irtását fészkelési időszakon kívül (szeptember 1. – 
március 15. között) kell elvégezni! 
 

2. Az építés során ügyelni kell arra, hogy a megnyitott földárkok a lehető legrövidebb ideig 
maradjanak nyitva, így elkerülhető, hogy azokba védett kétéltűek, hüllők hulljanak bele. 
Amennyiben ez mégis előfordulna, azokat a betemetés, betonozás előtt el kell távolítani. 
 

3. A telep tájba illesztését megfelelő takarást biztosító többszintű (elsőrendű fafajok, 
másodrendű fafajok, cserjék) takarónövényzet telepítésével kell biztosítani legalább a nyugati, 
északi és déli oldalról, és a telep üzemelési ideje alatt fenn kell tartani (ápolás, pótlás).  

 
A fásítást megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberrel (pl.: erdőmérnök, kertészmérnök, 
stb.) meg kell terveztetni, és a tervben foglaltaknak megfelelően kell kivitelezni. A tervező 
figyelmét fel kell hívni arra, hogy a fásítás célja a telep tájba illesztése, azaz a lehető 
legrövidebb időn belül a lehető legnagyobb mértékű takarás elérése, az alkalmazandó fajokat 
a fenti cél figyelembevételével kell megválasztani.  
 
A fásítási tervet az építési engedélyezési eljárásban az engedélyes tervdokumentáció 
részeként kell benyújtani. A fatelepítés megtörténtét legkésőbb a használatbavételi 
eljárásig köteles hitelt érdemlő módon igazolni. 
 
A fásítást tájhonos fafajok és cserjék nemesítetlen változataival kell megtervezni. Invazív fajok 
telepítése tilos! A fásítási tervnek tartalmaznia kell: a jelenlegi állapot leírását, a tervezett 
célállapotot, az alkalmazandó fa- és cserjefajok faját, a szaporítóanyag adatait (mag/csemete, 
kor, fejlettség), mennyiségét, ültetési hálózatát, az elvégzendő agrotechnikai lépéseket 
részletesen (talajelőkészítés, trágyázás, ültetés, öntözés, stb.), az ápolásra, pótlásra és 
fenntartásra vonatkozó előírásokat. 
 

4. A telep zöldfelületeinek rendszeres karbantartását (kaszálás, nyírás, gyommentesítés) bizto-
sítani kell, továbbá meg kell akadályozni az invazív növényfajok megjelenését.  
 

5. Az épületek szellőzését biztosító szellőztető rendszereket ráccsal vagy hálóval kell ellátni, 
amely megakadályozza a madarak berepülését és sérülését. 

 
Az eljárás során vizsgált szakkérdésekben megfogalmazott előírások: 

 

Termőföldvédelmi előírás: 
 

 A beruházás során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. §. (1)  
bekezdésének előírásait, amely szerint az érintett és a szomszédos termőföldeken a 
talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld talajidegen anyagokkal nem  
szennyeződhet. Termőföldön talajidegen-, vagy veszélyes anyag még átmenetileg sem 
tárolható. 

 Az üzem létesítése során az építéssel érintett mezőgazdasági művelési ágú (zártkerti szántó, 
kert, és szőlő) területeken gondoskodni kell a felső humuszos termőréteg megmentéséről, 
szakszerű tárolásáról és helyben történő elterítéséről. 

 A termőföld végleges más célú hasznosítási engedélyezési eljárásához, valamint az építési 
engedélyezési eljárásához, készített talajvédelmi terv előírásainak betartásával biztosítható a 
talajvédelmi követelmények érvényesítése a humuszmentésre, deponálásra és 
felhasználásra, valamint a rekultivációra vonatkozóan. 

 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”. „A beruházások megvalósítása 
során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről és 
hasznosításáról.” 
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 Amennyiben a letermelt gombakomposzt (termesztőközeg) termőföldön kerül felhasználásra, 
úgy – a 2007. évi CXXIX. Tv. /a termőföld védelméről/ 49. § (1) bekezdés g) pontja alapján – 
meg kell kérni a talajvédelmi hatóság engedélyét a hasznosításhoz! 

 
Termőföld mennyiségi védelmének követelményei: 
 

 Az érintett termőföld terület más célú hasznosításának engedélyezése a beruházás 
megvalósításának előfeltétele. 

 Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld 
igénybevételével – lehet felhasználni. 

 Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg 
helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. 

 A beruházás megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az eljárás tárgyát képező, 
földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett 
tevékenység, létesítmény ne akadályozza. 

 
Kulturális szakkérdést érintő kikötések: 

1. A tervezett beruházás területén a régészeti érintettségének tisztázása és az érintettség 
mértékének megállapítása, valamint a szükséges régészeti feladat meghatározása céljából 
örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíttetni. 
 

2. Az örökségvédelmi hatástanulmányt legkésőbb az építési engedélyezési eljáráshoz kell a 
kérelem mellékleleteként benyújtani. Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti 
szakterületi munkarészét a régészeti területen szakértői tevékenység végzésére jogosult 
szakértő készítheti el. 

 
3. Az elkészített örökségvédelmi hatástanulmány eredményei alapján további régészeti 

szakfeladatok (régészeti megfigyelés, teljes felületű feltárás) megállapítására kerülhet sor. 
 

4. A tervezett beruházás kivitelezése csak az örökségvédelmi hatástanulmányban javasolt 
régészeti kutatások befejezése után kezdhető el, a feltárt terület nagyságát és határait a 
munkaterület átadás-átvételről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 
 

5. Az engedélyes tartozik továbbá a munkakezdés és a műszaki átadás-átvételi eljárás 
időpontjáról a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal 
Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályt tájékoztatni. A műszaki átadás-
átvételhez csak akkor áll módunkban hozzájárulni, ha kérelemhez csatolják a régészeti 
megfigyelésről szóló jelentést. 

 
Az erdészeti hatóság által előírt feltétel: 
 

A Nagykálló 0136/1c hrsz.-ú ingatlan esetében az igénybevételi eljárást a beruházás 
megkezdéséig a beruházó folytassa le az erdészeti hatóság előtt. 

 
Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/2057-1/2018. ált. 
számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi feltételekkel hozzájárult a tervezett tevékenység 
megvalósításához. 
 

1. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a tervezett létesítmény 
kialakításánál és használatánál, 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. 

2.  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 mérésérő szóló 6/2009. 
(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi 
határértékeket meghaladó minőségi romlást. 



 

 

4 

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FÔOSZTÁLY  

KOMPLEX KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI, KÁRMENTESÍTÉSI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY 

4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14.  4400 Nyíregyháza, Pf.: 246.  Telefon: (42)598-930  Fax: (42)598-941  

E-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu  Honlap: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu 

 

3. A csapadékvíz felszíni befogadóba akkor vezethető, illetve akkor szikkasztható el a területen, 
ha a bevezetést követően a vízminőségi paraméter értékek megfelelnek a 220/2004. (VII. 21.) 
Korm. rendelet által előírt és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben található 
határértékeknek, valamint az elszivárogtatásra használt területen a talajvíz és a földtani közeg 
szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” 
szennyezettségi határértéket nem haladja meg. 

4. Amennyiben csapadékvíz elvezetésére/elhelyezésére szolgáló vízilétesítmény kerül 
kialakításra, annak megvalósítása vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység. 
Vízjogi engedély köteles tevékenység esetében a létesítmények használatbavételéhez 
hatóságom csak a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását követően járulhat hozzá. 

 
Az illetékes, a telepítés helye szerinti település Nagykálló Város Jegyzőjének tájékoztatása 
alapján kizáró ok merült fel, mely kizáró ok az alábbi feltétel megvalósulását követően 
megszüntethető. 
 

A tervezett tevékenység, illetve építési munkák jelenleg nincsenek összhangban Nagykálló 
város jelenleg hatályos 39/2007. (X. 05.) Önk. rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzat és 
Szabályozási Terv előírásaival. 
A tervezett építési munkák és a helyi rendezési terv előírásai közötti összhang megteremthető a 
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításával. 
A kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására kijelölt hatóság döntéséig meg kell 
szüntetni. 

 
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 ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztályához 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. 
  
A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon válik 
véglegessé. 
 
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. 
 
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.  
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INDOKOLÁS 
 

 

A Fungaria Bio Zrt. (1139 Budapest, Váci út 85.), mint környezethasználó 2018. január 25-én 
Fungaria Bio Zrt. Nagykálló gomba alapanyag előállító, gombatelep üzemeltető feldolgozó és 
kutató központ létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálatára irányuló kérelmet nyújtott be a 
Főosztályra. 

 
A tervezett tevékenység bemutatása: 
 
A Zrt. tervbe vette, hogy egy korszerű gomba alapanyag előállító gombatelepet és feldolgozó üzemet 
épít. A tenyésztés ellenőrzését és az új módszerek elterjesztése érdekében egy kutató központot 
tervez létrehozni és működtetni. 
Az építkezés 2018 II. negyedév kezdődne. A működés megkezdésének várható időpontja 2019. I 
negyedév. Az üzemeltetést határozatlan időre tervezik. 
A beruházással érintett település: Nagykálló, külterület. 
 
A tervezett technológia bemutatása: 
 
1.SZUBSZTRÁTUM ELŐÁLLÍTÓ ÜZEM  
A telephelyre a gabona betakarítás időszakában beszállításra kerül az éves szubsztrátum 
előállításához szükséges mennyiségű mezőgazdasági alapanyag, ami az első években jellemzően 
gabonaszár. 
Az alapanyag a fedett alapanyag tárolókba kerül. Innen a feldolgozó sorra kerül, ami 10-15 
milliméteres darabokra aprítja a szárakat, majd egy gyűjtő garatba továbbítja, miközben intenzív 
porelszívás és leválasztás történik. A porral szennyezett levegőt ventillátorok szívják el és leválasztó 
ciklonba juttatják (P1, P2 ). 
A gyűjtő garatból egy keverő tartályba jut az alapanyag, majd onnan csigás szállítórendszeren 
keresztül a hőkezelő tartályokba. 
A hőkezelő tartályokban gőzzel történik a pasztörizálás. A tartályokból hűtő csigákon keresztül tárolják 
ki az alapanyagot. A hűtés során adják hozzá a szükséges adalékokat, majd a csírát. Egy speciális 
célgéppel blokkosítják és fóliázzák. 
Ezt követően egy automata gépsor raklapokra helyezi, pántolja, majd beszállítja az átszövető 
helyiségbe a raklapokat, ahol 2 hétig állandó hőmérsékleten tartva a blokkokat átszövi a gombacsíra. 
A 14 nap letelte után az átszövődött blokkok vagy a saját termesztő házakba kerülnek, vagy az 
integrációs partnereink termesztő házaiba, vagy külsős cégek felé értékesítésre. 
Hűtés gépei R410A Hűtőközeget tartalmaznak. 
A technológiai gőzigény (a komposzt- alapanyag igény szerinti felmelegítéséhez, nedvesítéséhez 
szükséges gőz) 2 db faapríték tüzelésű gőzfejlesztő egységgel biztosítható (P3, P4). 
2. Gomba termesztő házak  
A kész szubsztrátum termőblokkok formájában a szubsztrát üzem tárolójából a termesztő házakba 
kerülnek. 
A termesztő házakban polcokra helyezik a blokkokat. Az átszövetési időszakban ez 20-30 °C 
hőmérsékletet kell biztosítani 65-70 % relatív páratartalom mellett, a termő időszakban 17-27°C-ot 80-
85 % pára mellett. 
Az átszövetési időszak ~3 hét, a termő időszak 2-4 hét. 
A termő időszak két szakaszból áll. A szedés 2-3 nap alatt zajlik le, ezt követi nagyjából 10 nap 
szünet, majd a következő szedés.  
A leszedett friss gomba a belső folyosón keresztül, külső levegővel nem találkozva, raklapra pakolva 
jut el a csomagoló, feldolgozó blokkba. Itt először egy 10°C hőmérsékletű helyiségbe kerül, majd 
néhány óra hűlés után vákuum hűtőn keresztül kerül be az 1°C-os hőmérsékletű alapanyag tárolóba, 
ahol a csomagolásig, tovább feldolgozásig tartják. 
A második szedés után a termőblokkokat a termesztő házakból kivisszük, pótkocsikra rakjuk és 
elszállítjuk a telephelyről. 
A kiürített termesztő házat nagy nyomású, meleg vizes mosóberendezésekkel és biológiailag lebomló 
tisztítószerekkel kitakarítjuk, majd Stericlean ködölésével fertőtlenítik. 
Termesztő ház egységenként 1 db 15.000 m3/h összesen 6 db ventilátor biztosítja a szellőztetést 0-24 
órában. 
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3. FELDOLGOZÓ ÜZEM 
 
3.1 Csomagolóüzem. 
A csomagoló üzembe érkezik a frissen leszedett és lehűtött gomba. 
A manipuláló soron megtörténik a friss gomba négyfelé válogatása, csomagolása, majd a készáru 
hűtőbe kerül. 
3.2 Feldolgozó üzem  
A feldolgozóüzembe közvetlenül, vagy az alapanyaghűtőből kerülnek beszállításra a sárga és piros 
rekeszek. 
A sárga rekeszek tartalmazzák a közepes méretű leveleket, a piros rekeszek a tönköket. Ezek mosás 
után kézi válogatáson esnek át, majd a blanchírozást követően szárítják, panírozzák, elősütik, 
fagyasztják és csomagolják a panírozott laskagomba leveleket, mint terméket. 
 
4. HŐKÖZPONT 
A telephely technológiai- és szociális melegvíz igényét, valamint technológia gőzellátást az alábbi 
berendezések biztosítják: 

Pontforrás Tüzelő anyag  Teljesítmény( kWth) technológia  

P 5 Pellet  850 Fűtés / termesztő ház-telep fűtés 

P 6 Pellet  850 Fűtés/termesztő ház-telep fűtés 

P 7  Pellet  850 Fűtés/termesztő ház-telep fűtés 

P 8 Fa apríték 8.500 gőz ellőállítás/ termesztő ház 

 
5. KARBANTARTÓ ÜZEM  
Az üzemben a munkagépek karbantartásait, kisebb-nagyobb javítási munkálatokat, az üzemben 
működő gépek, berendezések tervezett karbantartásai munkáit, valamint gyártási folyamatokat fogunk 
folytatni. 
 
A tevékenység kapacitása: 

Bemenő anyagok 
Évi mennyiség  

(tonna) 

Növényi melléktermék  7 000  

Öntöző víz  10 000  

Technológiai víz /feldolgozó üzem  5 000 

Ivóvíz /szociális/  2 500 

Összesen: 24 500     

 

Kimenő anyagok (tonna/év) 

 Termesztett feldolgozott gomba 4 000 

Növényi melléktermék  2 000 

Szociális szennyvíz  2 000    

Takarításból, fertőtlenítésből 2 000 

Összesen:     10 000 

 
A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények: 

Épület m
2
 Tervezett m

2
 

Termesztő házak  
1 db Termesztő ház 40x10 m- 400 m

2
 

60 db Termesztő ház 
 

 
 

24 000 

Feldolgozó üzem  3 000 

Alapanyag előállító üzem   3 500 

Szalma tároló  
1 db 800 m

2
 

17 db  

 
 

13 600 

Gépjavító műhely  1 300 

Labor épület    400 

Porta épület  30 

Teher porta  30 
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Iroda épület 900 

Hő központ  500 

Összesen:  47 260 

 

 Kerék fertőtlenítő 6 m
2
  

 Technológiai szennyvíz akna 10 m
3
 

 Burkolt telepen belüli közlekedő út  2 400 m
2
 

  Üzemi vagyonvédelmi kerítés 2 000 fm 
 
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 
  
Az üzemelés időszakában a hatásterületet a technológia bűzkibocsátása határozza meg, mely a 
termesztő házaktól számított 35 méter, a feldolgozóüzem szellőztető ventilátor kürtőjétől számítva 208 
m.  
A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telephely telekhatárától számítva 
mezőgazdasági terület vonatkozásában nappal 61 m-re, éjjel 91 m-re, lakóterület vonatkozásában 
nappal 101 m-re, éjjel 153 m-re helyezkedik el. A hatásterületen belül nem helyezkedik el védendő 
épület. 
 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) 
bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül 1398-1/2018. számon 
függő hatályú végzést hozott, amelyhez nem fűződik joghatás, mivel a Főosztály az ügyintézési 
határidőn belül az ügy érdemében döntött.  

 
Az 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 eljárás a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 
rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) 1. sz. melléklet 35. alszáma alapján (Nem jelentős változás 
[314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (9) bekezdése]) 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási 
díjköteles, amelyet a környezethasználó az 1398-2/2018. számú hiánypótlási felhívásra megfizetett. 
Egyéb eljárási költség nem keletkezett.  
 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 
 
A környezethasználó az előzetes vizsgálatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján kezdeményezte a Főosztálynál, tekintettel arra, hogy a tervezett 
beruházás szerepel a hivatkozott rendelet 3. sz. mellékletének 128. pontjában 
 
 

128. Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény 
vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre 
szánt területen 

a) 3 ha területfoglalástól 
 

 
A beruházással érintett összterület: ~ 17 ha. 
 
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a kérelem és az előzetes 
vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a Főosztály hivatali helységében, valamint honlapján az 
eljárás megindításáról közleményt tett közzé, és a 3. § (4) bekezdés értelmében a közzététellel 
egyidejűleg a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a 1398-3/2018. számon a telepítés helye szerinti 
település, Nagykálló Város Jegyzőjének is megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré 
tételéről. 
Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan 
sem a Főosztályhoz, sem Nagykálló Város Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. 
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A Főosztály, a benyújtott kérelmet és mellékleteit megvizsgálta és a 1398-2/2018. számú végzésben 
hiánypótlásra szólította fel az ügyfelet.  A hiánypótlást teljeskörűen 2018. 02. 15-én teljesítették. 

 
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 előzetes vizsgálati eljárás során a 1398-5/2018. számú ügyiratban 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 szakkérdés 
vizsgálatával kapcsolatban környezet- és település-egészségügyre kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, a kulturális örökség 
(műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek) védelmére 
kiterjedően a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala 
Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, a termőföldre gyakorolt hatások 
vizsgálatára kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási 
Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 
Osztályát, az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztályát, a termőföld mennyiségi védelmének 
követelményei tekintetében a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi 
Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztályát, a tevékenység 
végzésének a földtani környezetre gyakorolt hatása tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályát kereste meg, továbbá a 1398-4/2018. 
számú végzésben a Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. számú melléklet II. táblázatának 3. 
pontja alapján szakhatósági állásfoglalást kért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. 

 
Az eljárásba bevont szervezeti egységek a szakkérdésben az állásfoglalásukat az alábbiak szerint 
adták meg: 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-
biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya az SZ-
10/84/00518-2/2018. számon az alábbi nyilatkozatot adta (nyilatkozatát előírással adta meg, amely 
előírás jelen határozat rendelkező részében, mint Termőföldvédelmi előírás szerepel), melyet az 
alábbiakkal indokolt: 

 
„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.  
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 nyilatkozatot 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, valamint a 
39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás (a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és 
működési szabályzatáról) 24-27. §-a, illetve az előzetes vizsgálati dokumentáció és a 
módosítás (készítette:Szilágyi József környezetvédelmi szakértő; készült: Nyírbátor, 2018. 
január-február) alapján adta ki.” 
 

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Agrárügyi 
Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály a 10739/2/2018. számon az alábbi nyilatkozatot adta( 
nyilatkozatát előírásokkal adta, mely a „A termőföld mennyiségi védelmének követelményei” 
bekezdésben olvasható): 
 

„A rendelkezésekre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a beruházás Nagykálló 
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területén lévő termőföldeket érint, mely termőföld területek más célú, időleges, illetve más 
célú, végleges hasznosításának engedélyezése a Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi 
Főosztály Földmérési és Földügyi Osztályánál nem történt meg, így az engedélyezési 
eljárással kapcsolatban a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Tfvt.) értelmében földvédelmi szempontból kifogás merült fel. 
A Tfvt. 2. § 19; pontjának rendelkezései szerint „termőföld: az a földrészlet, amely a település 
külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, 
legelő (gyep), nádas, fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve ha a földrészlet 
az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül;”, tehát a tervdokumentációban foglaltak alapján a 
beruházás során érintett ingatlanok termőföldnek minősülnek. 
A Tfvt. 10. § (1) bekezdése alapján „Az ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet 
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.” 
A hivatkozott jogszabály 9. § (1) bekezdésének a; pontja alapján „Termőföld más célú 
hasznosításának minősül a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a 
termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen 
alkalmatlanná válik”. 
Az érintett termőföldek vonatkozásában közvetlen hatásként jelentkezik minden olyan építési 
tevékenység, amely a termőföld hasznosítási kötelezettségétől történő időleges vagy 
végleges eltérést okozó igénybevétellel jár. 
Mindezek alapján a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó szakkérdés tekintetében az 
érintett termőföld terület más célú hasznosításának engedélyezése a beruházás 
megvalósításának előfeltétele. 
A Tfvt. 11. § (1) bekezdése értelmében „Termőföldet más célra csak kivételesen – 
elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével – lehet felhasználni.”, 
míg a (2) bekezdés alapján „Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra 
hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet.”. 
A beruházás megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az eljárás tárgyát 
képező, földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági 
hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza. 
A Nyíregyházi Járási Hivatal hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatósági 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet állapítja meg, 
miszerint 
„36. § c) A Kormány ingatlanügyi hatóságként a földügyi igazgatási hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatalt jelöli ki.” 
„37. § (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, első fokon az ingatlan fekvése szerint 
illetékes, földügyi igazgatási hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal, másodfokon 
az ingatlan fekvése szerint illetékes, földügyi igazgatási hatáskörében eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatal jár el ingatlanügyi hatóságként.”. 
Az illetékességet a 3. § (3) bekezdés c) pontja állapítja meg, miszerint „3. § (3) c) A földügyi 
igazgatási feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal illetékességi területe a 
hatáskörébe tartozó ügyekben az 1. mellékletben meghatározott területre terjed ki.” továbbá a 
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet alapján „2. § (4) A járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a 
továbbiakban: járási hivatal) székhelyeit – a fővárosi kerületek kivételével – az 1. melléklet 
tartalmazza.  
A járási hivatalok illetékessége az 1. mellékletben meghatározott településekre terjed ki.” az 1. 
melléklet 15.10. pontja értelmében a Nyíregyházi JárásiHivatal illetékes Nagykálló település 
illetékességi területén. 
A Tfvt. 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján „A földvédelmi eljárást az ingatlanügyi hatóság 
folytatja le.”. 
A Tfvt. 8. § (2) bekezdése értelmében „A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során 
figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező 
földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett 
tevékenység, létesítmény ne akadályozza.”, míg a 8/A. § előírja, hogy „Földvédelmi 
szakkérdés vizsgálata során a 8. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.”.” 
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya a 
BO/15/00453-2/2018. számú feljegyzésében a következő megállapítást adta: 
  

„ A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet (Rend.) 28. § (1) bekezdése és az 5. 

melléklet 1. táblázat 8. pontjának értelmében a kormányhivatal előzetes vizsgálati 

eljárásban köteles vizsgálni az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a 

földtani környezetre való hatását, mint szakkérdést az ásványi nyersanyag és a földtani közeg 

védelme szempontjából, ha a tevékenység, következtében az a környezeti elem vagy 

rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörbe tartozik, azt érinti, vagy olyan 

környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat-és 

hatáskörébe utalja. 

A fővárosi és megyei Kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. 

(Ill. 30.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) mellékletének 5. § (3) bekezdése alapján a 

szakkérdés megválaszolásában közreműködő kormánytisztviselőnek a kijelölése az ügyintéző 

kijelölésének általános hivatali rendje (szignálás) szerint történik. Amennyiben az ügyrend 

jellege azt szükségessé teszi, a munkáltatói jogkör gyakorlója közvetlen egyedi utasítással 

teljesíti a kijelölést. 

A szakkérdés vizsgálata során a kijelölt kormánytisztviselő a továbbiakban a vizsgálatot kérő 

szervezeti  

egység vezetője utasításai szerint köteles eljárni. 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresést annak megérkezését követően 5 

munkanapon belül teljesíteni kell. A közreműködő kormánytisztviselő közvetlen egyedi 

utasítással való kijelölése esetén a teljesítési határidő a kijelölés megtörténtét követő napon 

kezdődik. 

A megkeresett szervezeti egység a szakkérdés vizsgálatára alapozott, az irányadó 

jogszabályok megjelölését és indoklását tartalmazó véleményt a kijelölt ügyintéző által 

készített, a szervezeti egység vezetője által jóváhagyott feljegyzés formájában adja ki, melyet 

a megkereső szervezeti egység részére elektronikus úton közvetlenül küldi meg, illetve ezzel 

egyidejűleg gondoskodik a nem digitalizált formátumban megküldött dokumentumok 

visszajuttatásáról. 

A Hatóságom rendelkezésére bocsátott iratanyag („Fungaria Bio Zrt. Nagykálló gomba 
alapanyag előállító, gombatelep üzemeltető feldolgozó és kutató központ előzetes vizsgálata”) 
áttanulmányozását követően jelen szakkérdés vizsgálata során az alábbi megállapítást 
teszem: 
Figyelemmel arra, hogy a gomba alapanyag előállító, gombatelep üzemeltető feldolgozó és 
kutató központ építéséhez kapcsolódó telepítés („tereprendezés, földmunka”) során ásványi 
nyersanyag kitermelés valósul meg, az ásványvagyon-gazdálkodási előírások a tervezett 
tevékenység engedélyezése keretében érvényesíthetők. Erre tekintettel az 
engedélyeztetéshez készítendő tervben meg kell határozni az ásványi nyersanyag 
fajtáját, az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint 
az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló jogszabályban foglaltak alapján 
(54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet). Meg kell határozni továbbá a kitermelésre 
kerülő ásványi nyersanyag felhasználását (a célirányosan felhasználni illetve a más 
célra felhasználni, hasznosítani, vagy értékesíteni, elszállítani tervezett ásványi 
nyersanyag mennyisége tömegszámításra alapozottan m

3
-ben megadva).” 

 
A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági 
Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya az SZ-10/106/00620-2/2018. számon adott 
szakkérdés vizsgálatát a rendelkező rész Kulturális örökségvédelmet érintő kikötések bekezdésben 
olvasható feltételekkel adta meg, melyet az alábbiakkal indokolt: 
 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, 
Kármentesítési és Természetvédelmi Osztály a Nagykálló gomba alapanyag előállító, 
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gombatelep üzemeltető feldolgozó és kutató központ létesítése tárgyában előzetes vizsgálati 
eljárás során szakkérdés vizsgálatát kezdeményezte Hatóságomnál 2018. február 15. napján. 
A szakkérdésben történt megkeresésre a javasolt kikötések indoklása: 
A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a 
hatósági nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyet érint. 
A beruházással érintett régészeti lelőhelyet csak topográfiai kutatásokból ismerjük, a területen 
szisztematikus régészeti kutatás, teljes felületű feltárás még nem történt, így nem ismerjük a 
lelőhelyek vertikális és horizontális kiterjedését, állapotát és intenzitását, illetve a korábbi 
építési tevékenység során bekövetkezett bolygatás mértékét. A beruházás során érinthetnek 
feltáratlan, érintetlen lelőhelyrészeket, így a gombatelep létesítése során nem csak elérhetik a 
feltételezhető régészeti rétegeket, hanem át is vághatják azt. Ezért fontos a kutatások 
területen található, 56699 azonosító számú régészeti lelőhely kiterjedésének pontos 
meghatározása, a tervezett beruházási terület régészeti érintettségének tisztázása, az 
érintettség mértékének megállapítása, valamint a szükséges régészeti feladatellátás 
meghatározása céljából örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni. 
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016 (XII.28.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 71. § (4) bekezdés b) pontja alapján tettem, amely szerint 
szakhatósági hatáskörében eljáró vagy az örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló hatóság 
döntés előkészítő örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését írhatja elő a beruházás 
előkészítését meghatározó feltételek tisztázása érdekében előzetes környezeti hatásvizsgálat 
vagy környezeti hatásvizsgálati engedélyezési eljárás esetén. 
A Korm. r. 68. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Korm. r, 71. § (4) bekezdésében 
meghatározott esetekben az engedély iránti kérelmet benyújtónak a döntéselőkészítő 
örökségvédelmi hatástanulmányt a Korm. r. 68 § (2) bekezdés d) pont da) pontja szerint 
régészeti örökség felmérése esetén a Korm. r 13. melléklet 1-3. pontja alatti vizsgálatokat és 
elemzéseket – köztük az érintett terület terepbejárást – elvégezve kel elkészíttetni. 
A Korm. r. 69. § (2) bekezdés a) pontja alapján az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti 
szakterületének elkészítésére jogosult a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel 
kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet szerint régészeti területen 
szakértő tevékenység végzésére jogosult szakértő. 
A szakkérdésben történt megkeresés alapján a Korm. r. 72. § (1) pontjában felsorolt 
szakkérdéseket vizsgáltam. 
A szakkérdés vizsgálata az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 55. 
§ (1) bekezdésén, illetve a Korm. r. 71. § és 72. §-án alapszik. 
Hatóságom hatáskörét a Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 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.” 

 

Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály 
Erdőfelügyeleti Osztály a HB-03/ERD/05079-2/2018. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó 
szakkérdés vizsgálatát és megállapította, hogy 

„A SZSZBMKH NYHJH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Komplex 
Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentési és Természetvédelmi Osztály részére, a fenti 
ügyiratszámú eljárásban a  
Fungaria Bio Zrt. (1139, Budapest, Váci út 85.) Nagykálló gomba alapanyag előállító, 
gombatelep üzemeltető feldolgozó és kutató központ létesítése előzetes vizsgálati 
eljárásában, szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan a HBMKH DJH Agrárügyi Főosztály 
elsőfokú erdészeti feladatkörében eljáró Erdőfelügyeleti Osztálya (a továbbiakban: erdészeti 
hatóság) az alábbi állásfoglalást adja: 
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet 5. melléklet I. táblázat 6. pontjában 
meghatározott szakkérdést megvizsgálta az erdészeti hatóság a fenti hivatkozási számú 
eljárásában. 
Szakkérdés vizsgálatának feltétele: Ha az eljárás erdőt érint, és ugyanezt a szakkérdést 
korábban önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták. 
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Vizsgálandó szakkérdés: a) az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata, b) ha az eljárás során 
vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban 
foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálata. 
Az erdészeti hatóság a Fungaria Bio Zrt. Nagykálló gomba alapanyag előállító, gombatelep 
üzemeltető feldolgozó és kutató központ létesítésére vonatkozó környezetvédelmi előzetes 
vizsgálati dokumentáció és a közhiteles nyilvántartása, az Országos Erdőállomány Adattár (a 
továbbiakban: Adattár) adatai alapján megállapította, hogy a beruházás a Nagykálló 0136/1c 
hrsz.-ú ingatlan esetében erdőtervezett területet érint. Az érintett területet az Adattár Nagykálló 
43 A erdőtervi jelű erdőrészletként tartja nyílván. 
Az erdőként nyilvántartott területek elhelyezkedése a www.erdoterkep.nebih.gov.hu weblapon 
megtekinthető. 
Meglévő erdőt érintő beruházás esetén a kérelmezőnek a beruházás megkezdése előtt az 
erdészeti hatóságnál le kell folytatnia az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
szóló 2009. évi XXXVII. tv. (a továbbiakban: Evt.) erdőterület igénybevételére és az 
igénybevétel engedélyezésére vonatkozó szabályaira (77-84. §) vonatkozó eljárást. 
Az erdő igénybevételére vonatkozó részletes szabályozást az Evt. végrehajtására kiadott 
61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 54. §-a és az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, 
valamint hatósági nyilvántartási eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 
11-12. §-ai tartalmazzák. 
A fentiek értelmében az erdészeti hatóság az alábbi feltételek előírásával járul hozzá a 
FUNGARIA Bio Zrt. Nagykálló gomba alapanyag előállító , gombatelep üzemeltető feldolgozó 
és kutató központ tervezett beruházásához: 

 a Nagykálló 0136/1c hrsz.-ú ingatlan esetében az igénybevételi eljárást a beruházás 
megkezdéséig a beruházó folytassa le az erdészeti hatóság előtt. 

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 erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben 
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.” 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
Népegészségügyi Osztály az SZ/NEF/00336-2/2018. ügyiratszámon elvégezte a hatáskörébe 
tartozó szakkérdés vizsgálatát és megállapította, hogy 
 

„tervezett beruházás jelentős környezet-egészségügyi hatást nem eredményez, így az 
engedély kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön 
előírások megállapítására javaslatot nem tesz.  

INDOKLÁS 
 

„A Fungaria Bio Zrt. (1139 Budapest, Váci út 85.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
(4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, Fungaria Bio Zrt. Nagykálló gomba alapanyag 
előállító, gombatelep üzemeltető feldolgozó és kutató központ létesítésére vonatkozó 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, 

http://www.erdoterkep.nebih.gov.hu/
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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 gomba alapanyag előállító, gombatelep üzemeltető eldolgozó és kutató 
központ valamint ezek 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 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 66/2015. 
(III.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.” 

 
Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását 
a 36500/2057-1/2018.ált. előírással adta meg, amely előírás jelen határozat rendelkező részében 
szerepel. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: 

„A Főosztály 2018. február 14.-én érkezett 1398-4/2018. számú megkeresésében a Fungaria 
Bio Zrt. (4400 Budapest, váci út 85.) által kérelmezett Nagykálló területén megvalósítandó 
gomba alapanyag előállító, gombatelep üzemeltető feldolgozó és kutató központ létesítésének 
előzetes vizsgálata ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásában szakhatósági 
állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi 
Igazgatósághoz. 
A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárásban a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) 
bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján az alábbi szakkérdésben kérte a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának megadását: 
 

 „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 kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a 
mederfenntartásra milyen hatást gyakorol (vízgazdálkodási hatáskörben eljárva)” 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek 
minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott 
előírások érvényesíthetők-e (vízvédelmi hatáskörben eljárva)” 
 
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú területi vízügyi szakhatóság a tervezett 
létesítmény megvalósításának környezetvédelmi engedélyezéséhez a rendelkező részben 
foglalt előírásokkal hozzájárult, tekintettel arra, hogy az előzetes vizsgálati dokumentáció és a 
rendelkezésre álló egyéb adatok, dokumentumok alapján a tervezett tevékenységből a felszíni 
és felszín alatti vizekre káros hatás nem feltételezhető. 
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kérelem és mellékelt dokumentumok, a rendelkezésére 
álló adatok alapján a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. számú 
melléklete II. táblázatának 3. pontjában foglalt szakkérdést megvizsgálta és alábbiakat 
állapította meg: 
 

 A tervezett létesítmény közüzemi vízbázist nem érint. A tevékenység az árvíz és a jég 
levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol. A létesítmény megvalósítása az 
ivóvízbázis védelmére, valamint a vizek lefolyására vonatkozó jogszabályi 
követelményeknek megfelel. 

 Nagykálló település a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével 
összhangban, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti vizek 
szempontjából a fokozottan érzékeny területek közé került besorolásra. 
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 A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a telephely vízigényét (szociális, 
ipari és öntözési vízigény) a városi ivóvíz hálózatra való csatlakozás biztosítja, a várható 
vízigény kb. 30750 m

3
/év. 

 A keletkező technológiai szennyvíz, valamint szociális szennyvíz, a városi víz és 
szennyvíz hálózatra csatlakozással biztosított. 

 A telepen az építkezést követően, a csapadék víz elvezetésnek biztosítása érdekében 
tereprendezést terveznek végezni. 

 Nagykálló Város Önkormányzata (Nagykálló, Somogyi Béla Út 5-7.), mint engedélyes 
részére a Nagykálló, 0136/1 hrsz.-ú víztározóra vonatkozóan 4832-1/2009. számú 
határozattal módosított 8032-2/2008. számú (vksz.: 36/80-2008.) vízjogi üzemeltetési 
engedély került kiadásra, mely 2033. március 31-ig érvényes. 

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 vizek szennyeződésének megelőzésére, kizárására vonatkozóan külön előírást tettem. 
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva, a 
tervezett tevékenység megvalósításának környezetvédelmi engedélyezéséhez a rendelkező 
részben foglalt előírások betartása mellett hozzájárult, tekintettel arra, hogy a tevékenységhez 
kapcsolódó vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények az előírások maradéktalan 
betartásával biztosíthatók. 
Fentiek alapján és a rendelkező részben foglaltak maradéktalan betartása esetén a 
tevékenység nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni vizek 
minősége védelmének szabályairól a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a 
felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglalt 
követelmények betartása biztosítható. 
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 
szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon 
belül köteles megadni. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a vízgazdálkodási 
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében, 
valamint 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. pontjában 
meghatározott hatáskörében és 2. számú melléklet 7. pontjában megállapított 
illetékességében eljárva, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. számú 
melléklete II. táblázatának 3. pontjában szereplő pontjában megállapított hatáskörben, 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 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 a 1398-6/2018. számú végzésében belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult 
Nagykálló Város Jegyzőjéhez, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település 
jegyzőjéhez, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a tervezett tevékenység az érintett település 
jelen eljárás időpontjában hatályos településrendezési eszközeivel, valamint a helyi környezet- és 
természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban van-e. 
Nagykálló Város Jegyzője a 66-5/2018. műsz számon az alábbi választ adta: 

„Hivatkozott számú levelükre válaszolva az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket a Fungaria 
Bio Zrt. (1139 Budapest, Váci út. 85.) által a Nagykállóba tervezett, a 
http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/1398-2018 webcímen megtekinthető tervdokumentációban jelölt 
gombaüzemmel kapcsolatosan: 

 a tervezett tevékenység, illetve építési munkák jelenleg nincsenek összhangban 
Nagykálló város jelenleg hatályos 39/2007. (X. 05.) Önk. rendeletével elfogadott Helyi 
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv előírásaival. 
A tervezett építési munkák és a helyi rendezési terv előírásai közötti összhang 
megteremthető a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításával. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/1398-2018
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A tervezett építési munkák és a rendezési terv előírásai közötti összhang pár hónapon 
belül megteremthető. 

 A tervezett gombaüzem nem érint helyi természetvédelem alatt álló területet. A tervezett 
tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 
szabályozással összhangban van. 

Tájékoztatásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 25. § 
paragrafusa alapján adtam meg. 

 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 
környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 
 
Környezeti zaj:  
 
A telephely Nagykálló belterületi részétől keletre helyezkedik el. A telephelyet északról, délről és 
keletről mezőgazdasági erdő terület, nyugatról lakóterület határolja. A legközelebbi zajtól védendő 
létesítmény a telephelytől 200 m-re helyezkedik el. 
A dokumentációban szereplő számítások alapján a telephely legnagyobb zajvédelmi szempontú 
hatásterülete a telephelytől számítva 153 m-re helyezkedik el. 
Mivel a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, ezért a 
környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 10. § (3) a) 
pontja alapján az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítását nem kell kérnie, így a 
Főosztály előírást nem tett. 
Szállítási tevékenység csak a nappali időszakban történik.  
A szállítás miatti gépjárműforgalom, a megadott szállítási adatok alapján nem okoz 3 dB mértékű 
járulékos zajterhelés-változást a szállítási útvonalon 
 
Levegőtisztaság-védelem: 
 
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 beruházás során 8 db helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítését tervezik, melynek 
létesítéséhez és üzemeltetésének megkezdéséhez az előzőek alapján levegőtisztaság-védelmi 
engedély kérelem benyújtását írta elő a Főosztály.  
Az építési munkálatok kibocsátása által okozott szennyezés hatásterülete gyakorlatilag az érintett 
beruházási területre korlátozódik, és itt lokalizálódik. Az építési terület elhelyezkedéséből adódóan a 
szennyező hatás közvetlenül lakott területeket nem érint.  
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.  
A dokumentáció tartalmazza az üzemeltetés szaghatásának, valamint szagkibocsátás 
hatásterületének meghatározását. A számított hatásterület a feldolgozó üzem szellőztető ventilátor 
kürtőjétől számított 208 méter, ahol a szagkoncentráció 1 SZE/m

3
-re csökken. Az első védendő 

ingatlan 500 méterre található. 
Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével környezeti hatásvizsgálati eljárás 
lefolytatása nem indokolt. 
 
Hulladékgazdálkodás: 
 
Telepítés: 
Az építkezési fázisban (a létesítmény és az útépítés folyamán) keletkezett hulladékok gyűjtése 
munkahelyi gyűjtőben történik, majd gyűjtőnek átadásra és kiszállításra kerül. 
 
Üzemelés: 
Az üzemelési szakaszban termelt hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen valósul meg 
(tárolásuk max. 6 hónapig történik), ezt követően innen közvetlenül, engedéllyel rendelkező 
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szakcégnek adják át. A tevékenység során képződő technológiai szennyvíz folyamatosan elszállításra 
kerül. 
 
Felhagyás: 
A megépített épületeket és hozzájuk tartozó közlekedő utakat lehet más gazdasági célra használni (pl: 
raktározás). Telepen a tevékenység felhagyása után nem marad a technológiából kikerült hulladék, 
elszállításra kerül. 
 
Földtani Közeg:  
A telepítést megelőzően tereprendezés szükséges.  
Az építés hatása elsősorban a munkagépek üzemeltetésével függ össze az útépítés előtti talaj 
egyengetési és a közlekedési utak építési munkafolyamatoknál. A munkagépek rendszeres 
karbantartásával elkerülhető a talajba kerülő káros hatások. 
Az üzemelési folyamatban, az üzem működésekor a talajt terhelő hatások nem érik. 
A felhagyás műveletei hasonlóak a telepítés hatásaival. Hatásuk megegyezik a telepítésre vonatkozó 
hatással. 
 
Havária esetén a földre kifolyt üzemanyag, olaj okozhat szennyezést. Ebben az esetben azonnali 
kárelhárítással meg kell akadályozni a terjedést, a földre kifolyt üzemanyagot a megfelelő anyaggal fel 
kell itatni, a szennyezett földet össze kell gyűjteni. Az így keletkezett veszélyes hulladékot a kivitelező 
cégnek az előírásoknak megfelelően, engedéllyel rendelkező cég részére át kell adnia és el kell 
szállítatni. 
 
Természetvédelem:  
 
A rendelkezésére álló adatok, a benyújtott dokumentáció és hiánypótlás alapján megállapítható, hogy 
a tervezett telep és környezete természetvédelmi oltalom alatt nem áll, nemzetközi, országos vagy 
helyi jelentőségű védett természeti-, vagy Natura 2000 terület nem érint.  
A vizsgált terület botanikai és zoológiai vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy a telep fajok és 
élőhelyek tekintetében különleges természeti értéket nem képvisel.  
Egyes védett állatfajok megjelenésére legfeljebb a közvetett hatásterületen, eseti jelleggel, főként 
táplálkozás vagy vándorlás okán lehet számítani. 
A beruházás során a tájalkotó tényezőkben mennyiségi változás következik be (az erdő és 
mezőgazdasági területek aránya csökken) illetve a tájrészlet kiegészül néhány régi-új tájelemmel 
(telephely, épület, zöldfelületek), mivel a területen korábban is mezőgazdasági telephely állt. 
Tájvédelmi szempontból a fentieken túl a beruházás tájképi hatásai relevánsak, amelyek 
mérséklésére előírtam a telep északi és déli oldalról történő takarónövényzet létesítését és 
fenntartását. A vizsgálati területen a rendelkező részben előírt takarófásítás, valamint a vizsgálati 
területtől keleti irányban található körzeti erdőtervben szereplő üzemtervezett erdőrészlet (Nagykálló 
43A) biztosítja a telep tájba illesztését. 
A Főosztály rendelkezésére álló AGROTOPO adatbázis alapján /létrehozta: MTA Talajtani és 
Agrokémiai Kutató Intézet/ a telep és környezetének talajtípusa kovárványos barna erdőalaj, amely 
alkalmas az erdészeti tájban őshonos fa- és cserjefajok ültetésére, ezért az adott erdészeti tájban 
őshonos növényfajok alkalmazását írtam elő. Az őshonos, idegenhonos és invazív fa-és cserjefajok 
körét az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) 
végrehajtásáról szóló 153/2009 (XI. 13.) FVM rendelet és mellékletei határozzák meg.  
Az előírásokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (Tvt.) 43. § (1) bekezdése alapján 
tettem, mely szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, 
szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- 
vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása, valamint a Tvt. 7. § (2) 
 a.) pontja alapján, mely szerint: a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai 
adottságok megóvása érdekében: 
gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi 
elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai 
összehangolásával történő tájba illesztéséről,  
e.) pontja alapján, biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, 

létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma 
alkalmazkodjon a táj jellegéhez. 
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A fentieket figyelembe véve a Főosztály nem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány 
készítését, mivel Fungaria Bio Zrt. Nagykálló gomba alapanyag előállító, gombatelep 
üzemeltető feldolgozó és kutató központ létesítése és üzemeltetése során a 314/2005. (XII.25.) 
Korm. rendelet 5. sz. mellékletében szereplő szempontok értékelésével nem feltételezhető 
jelentős környezeti hatás; a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés 
hatálya alá sem tartozik. 
 
 
A Főosztály a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy, a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, a tevékenység megkezdéséhez és üzemeltetéséhez 
levegőtisztaság védelmi engedély szükséges.  
 
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 a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 
5. számú melléklet II. táblázatának 3. pontja alapján került sor. 
 
A határozat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 67. § (1) 
bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, illetve 3.§, 4.§ 
és 5. §-ai szerint lefolytatott eljárásban, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdés szerinti formában és a 81. § (1) bekezdés szerinti 
tartalommal hoztam meg. 
 
A Főosztály környezetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) 
pontja és (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 
 
A határozat közhírré tételéről a 314/2005. (XII. 25.) Korm. 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. Ha a határozat közlése postai úton történt, akkor a fellebbezési határidőt a határozat 
kézhezvételétől kell számítani. 
 
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 határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közlöm, így a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) a 71/2015. 
(III. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján megküldöm. 
 

Nyíregyháza, 2018. március 10. 

 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Katona Zoltán 

főosztályvezető-helyettes 
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Értesülnek: 

Postai úton (tértivel): 

1. Fungaria Bio Zrt.      1139 Budapest, Váci út 85. 

2. Irattár        Helyben 
 

Hivatali kapun keresztül (elektronikus tértivevénnyel): 

 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei    4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 
12-14. 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 
4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  4400 Nyíregyháza, Árok u. 

41. 
Népegészségügyi Főosztálya 
 

5. Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal  4400 Nyíregyháza, Hősök 
tere 5. 
Nyíregyháza Járási Hivatala Hatósági Főosztályának 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya 
 

6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 
33. 
Nyíregyháza Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, 
Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és  
Talajvédelmi Osztálya  
 

7. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni   4024 Debrecen, Kossuth u. 
12-14. 
Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály 

 
8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  4400 Nyíregyháza, Báthori 

u.13. 
Nyíregyházi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály  
Földmérési és Földügyi Osztály 
 

9. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal   3527 Miskolc, Soltész Nagy 
Kálmán út 5. 
Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 
 

10. Nagykálló Város Jegyzője     4320, Nagykálló, Kállai Kettős 

tér 1. 

 
11. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság    4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
 

 
A határozatot közhírré tétel útján közlöm az érintett nyilvánossággal. 


