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HATÁROZAT 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) az 50 MW 

Napenergia Kft. (1022 Budapest, Alvinci út 46.) meghatalmazása alapján eljáró Ökopont Kft. (5053 

Szászberek, Mátyás király utca 1.) által 2021. február 11-én benyújtott a Fehérgyarmat 0118 hrsz. és 

Penyige 053/9-10, 055 területeken tervezett „49,99 MW PV PARK” napelemes kiserőmű előzetes 

vizsgálatára irányuló kérelmét megvizsgálta és megállapította, hogy a Fehérgyarmat 0118 hrsz. és 

Penyige 053/9-10, 055 területeken napelemes kis erőmű létesítésével kapcsolatban 

környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem merült fel, a tervezett tevékenységnek jelentős 

környezeti hatása nem feltételezhető, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem 

szükséges és a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem 

tartozik. 

A Főosztály az előzetes vizsgálat során megállapította továbbá, hogy a tervezett 

tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, mivel a tervezett tevékenység FFeehhéérrggyyaarrmmaatt  

vváárrooss  ééss  PPeennyyiiggee  kköözzsséégg településrendezési eszközeivel jelenleg nincs összhangban. 

A tervezett tevékenység és a településrendezési eszközök közötti összhangot meg kell 

teremteni, ezáltal a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság 

döntéséig meg kell szüntetni. 

 

A tevékenység megkezdése előtt a Főosztály – környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági – hatáskörébe tartozó egyéb engedély beszerzése nem szükséges. 

A tervezett tevékenység természetvédelmi szempontból jelentős hatással nem lesz a 

területre az alábbi előírások betartása mellett: 

- A munkálatok megkezdése előtt értesíteni kell a területileg illetékes természetvédelmi őrt (Arlett 

Péter tel.: +3630/630-7544). Utasításait be kell tartani. 

- Fakivágás, növényzetirtás illetve tereprendezési munkálatok, amennyiben szükségesek 

fészkelési időszakon kívül (szeptember 1.- március 15. között) végezhető. 

- A munkálatok során járművekkel csak a meglévő utak használata megengedett. 

- A fényszennyezés csökkentése érdekében a telephely világítására használt lámpatestek számát 

minimalizálni kell, és azokat úgy kell beállítani, hogy kizárólag a fényt igénylő tevékenységek 

idejére működjön (pl.: mozgásérzékelővel kell azokat ellátni, vagy dimmelés szükséges). A 

lámpatestek síkburás alakúak lehetnek, és a fényük nem vetülhet a horizont síkja fölé. 

- Csökkenteni kell a felületek poláros fényszennyezését: érdes felület kialakítással, vagy 

nanocsöves bevonat-, vagy depolarizáló rácshatás alkalmazásával. 

- Az áramhálózati kapcsolatot földkábellel kell létesíteni. Elkerülhetetlen légvezetékek és oszlopok 

elhelyezése esetén madárbarát módon kell megvalósítani. 
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- A telepítést követően a földfelületeket őshonos és tájra jellemző fűmagkeverékkel kell bevetni, a 

kialakuló zöldfelületeit az üzemeltetés során folyamatosan vegyszermentesen gondozni 

szükséges (kaszálás, legeltetés, nyírás, gyommentesítés).  

- A földmunkák során keletkezett árkokból, mélyedésekből a betemetést megelőzően minden 

kétéltűt, hüllőt, vagy kisemlőst kíméletes módon ki kell emelni. 

- Depónia elhelyezése csak a beruházási területen lehetséges, annak elszállításáról mihamarabb 

gondoskodni szükséges. 

- Penyige 053/9-10 hrsz.-ok és a Gőgő-Szenke patak határterületén pufferterületet kell hagyni, 

amennyiben nem áll rendelkezésre természetes fás szárú vegetációval, úgy őshonos- és 

tájhonos fa- és cserjefajokat kell építeni. 

- A létesítmény felszámolását követően rekultiválni, eredeti állapotot visszaállítani, kell a területen. 

Az eljárás során vizsgált szakkérdésben megfogalmazott előírások: 

A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata: 

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 

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

anyagokkal nem szennyeződhet. Termőföldön talajidegen-, vagy szennyezőanyag átmenetileg 

sem tárolható. 

2. A termőföld végleges más célú hasznosítási engedélyezési eljárásához mellékelt talajvédelmi 

tervek [Számuk: T/21-005 és T/21-006; Készítette: Dr. Vass Eulália és dr. Bodó Lászlóné dr. 

Jakab Anita talajtani-talajvédelmi szakértők; kelt: Nyíregyháza, 2021.03.08.; talajvédelmi 

szakértők nyilvántartási számai: 008/2021. és 006/2017.] alapján megállapítható, hogy a 

beruházással érintett területen mentésre érdemes humuszos termőréteg található 

(humusztartalom >1,0%), ezért a talajfelszín megbontásával járó tevékenység – pl. szilárd 

alapú építmény létesítése, földkábel fektetése – során az engedélyes köteles gondoskodni (a 

tervezett bevágás mélységén belül) a talaj felső 30 cm vastag humuszos termőrétegének 

megmentéséről és hasznosításáról. 

3. A pontszerű tartóelemek rögzítésekor nem indokolt a humuszos talajréteg mentése. 

A kulturális örökségvédelmet érintő kikötések: 

1. A napelemes kis erőmű építéséhez kapcsolódó földmunkák kivitelezése előtt a Fehérgyarmat–

Ipari park (azonosító száma: 56702) nevű régészetei lelőhelyet a beruházás megkezdése előtt 

teljes felületű megelőző feltárás keretében fel kell tárni: 

a. A teljes felületű megelőző feltárást az engedélyezési vagy a kiviteli terven érintett 

mélységig, illetve a régészeti rétegsor aljáig kell elvégezni. 

b. A teljes felületű megelőző feltárás csak jogerős feltárási engedéllyel kezdhető meg. A 

feltárási engedély iránti kérelmet a feltárásra jogosult intézmény nyújthatja be az 

örökségvédelmi hatóságnál. A teljes felületű feltárás elvégzésére a Jósa András Múzeum 

(4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.) jogosult. 

c. A régészeti feltárást csak a feltárást végző intézménnyel munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban álló, a jogszabályban meghatározott végzettséggel, speciális 

szakismerettel és feltárási gyakorlattal rendelkező régész vezetheti.  

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

kivitelezéshez szükséges elsődleges földmunkák régészeti megfigyelés biztosítása mellett 

végezhetőek. 

3. A terület teljes felületű megelőző feltárására és a régészeti megfigyelésre szerződést kell kötni 

a régészeti feladatok ellátására jogosult intézménnyel, a Jósa András Múzeummal. 
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4. A régészeti kutatás ellátását igazoló dokumentumot az örökségvédelmi hatósághoz be kell 

nyújtani. 

 

Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/2160-1/2021.ált. 

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

tervezett tevékenység megvalósításához: 

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

tevékenységeknél, és csapadékvíz elhelyezésénél a felszín alatti vizek védelmének 

szabályairól 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. 

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 méréséről szóló 6/2009. 

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

határértékeket meghaladó minőség romlást. 

3. 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 Főosztálynak 15 

napon belül írásban be kell jelenteni. 

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az eljárás igazgatási 

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

keletkezett. 

A határozatot hirdetményi úton közlöm. 

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

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

indítani, amelyet  a Debreceni Törvényszékhez címzett, de a Főosztályon írásban vagy elektronikus 

kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kezdeményezni. 

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a határozza meg, amelyet a 74. §-ban meghatározott módon kell 

megfizetni.  

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

szükségesnek tartja tárgyalást tart. 

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

elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 
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INDOKOLÁS 

Az 50 MW Napenergia Kft. (1022 Budapest, Alvinci út 46.) meghatalmazása alapján eljáró 

Ökopont Kft. (5053 Szászberek, Mátyás király utca 1.) 2021. február 11-én előzetes vizsgálat 

lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be a Főosztályra a Fehérgyarmat 0118 hrsz. és Penyige 

053/9-10, 055 területeken tervezett „49,99 MW PV PARK” napelemes kiserőmű létesítésének 

tárgyában. 

 

A tervezett beruházás: 

A Beruházó a Fehérgyarmat 0118 hrsz. és Penyige 053/9-10, 055 hrsz. területre 49,99 kW-os 

napelemes kiserőművet tervez. Az erőmű névleges teljesítőképesség 49,9kVA/kW.  

Az erőmű üzemeltetési körébe tartozó részek: DC és AC oldali KiF, KöF és NAF 

berendezések. Továbbá leágazás kialakítása a Fehérgyarmati 132/22kV-os alállomáshoz. A 

napelemek földre telepített fix, déli tájolású 25° dőlésszögű, gyártmányként beszerezhető 

tartószerkezetre kerülnek felszerelésre, 4 soros fekvő kiosztásban. Valamint 3db felfűzött központi 

inverter állomás kerül kialakításra 1db 22kV-os körvezetéki hálózatra. Majd egy 22/0,64kV-os 

feszültségszintű olajszigetelésű transzformátor kiépítésre. 

 

 
 

A telephely részletes technológiai leírását, működését az előzetes vizsgálati dokumentáció 

tartalmazza. 

 

A kérelem elbírálása: 

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

Ktv.) 67. § (1) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. 

sz. mellékletének 120. pontja alapján {Ipari, raktározási célú építmény, elhelyezésére szolgáló terület 

kialakítása – műszaki infrastruktúrával való ellátása – más célra használt területen} a tervezett 
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tevékenység előzetes vizsgálat köteles, továbbá a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatában 

hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat kötelezett tevékenységnek minősül. 

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

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

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

összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 

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

eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj.  

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

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

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

amelyet az ügyfél megfizetett. 

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

az 1431-1/2021. ügyszámú levélben tájékoztatta az Ökopont Zrt-t, hogy a Főosztály a Fehérgyarmat 

0118 hrsz. és Penyige 053/9-10, 055 területeken tervezett napelemes kiserőmű létesítésének 

előzetes vizsgálata ügyében benyújtott kérelmét teljes eljárásban bírálja el. 

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

benyújtását követően a Főosztály hivatalában, valamint honlapján az eljárás megindításáról 

közleményt tett közzé, és a 3. § (4) bekezdés értelmében a közzétételekkel egyidejűleg 1431-5/2021. 

számon a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőinek megküldte a közleményt. 

A település jegyzője gondoskodott a közlemény közhírré tételéről.  

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a Főosztályhoz, 

Fehérgyarmat és Penyige Város Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. 

A Főosztály az 1431-3/2021. számú végzésében a közigazgatási hatósági eljárás 

megindításáról tájékoztatta, valamint megkereste a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot, mint a 

természeti értékek természetvédelmi kezelőjét, hogy közölje az ügy tárgyát képező ingatlanok 

vonatkozásában rendelkezésükre álló természetvédelmi adatokat, illetve az eljárás szempontjából 

releváns tényeket. 

 

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

333-3/2021. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

„Hivatkozva a fenti tárgyú és iktatószámú megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk. 

A Fehérgyarmat 0118 hrsz.-ú és a Penyige 053/9-10 hrsz.-ú ingatlanok a Magyarország és 

egyes kiemelt térségeink területrendezési tervről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény alapján a Nemzeti 

Ökológiai Hálózat pufferterületének és a Tájképvédelmi területe övezetének részét képezik. 

A penyigei hrsz.-ok közvetlenül határosak a Gőgő-Szenke (HUHN20160) különleges 

természetmegőrzési területtel (275/2004. (X. 8.9 Korm. Rendelet és 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet). 

A Fehérgyarmat 0118 hrsz.- ingatlan szomszédos a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvény 15. §-a alapján természeti területnek minősülő ingatlanokkal. 

Az ingatlanok a Magyarország és egységes kiemel térségeinek területrendezési tervéről szóló 

2018. évi CXXXIX. törvény alapján a Nemzeti Ökológiai Hálózat pufferterületének és a Tájképvédelmi 

terület övezetének részét képezik. 

A területen a tevékenység szempontjából meghatározó biotikai adatról jelenleg nincsen 

információnk. 

A tervezett tevékenység ellen természetvédelmi szempontból nem emelünk kifogást, a 

vonatkozó jogszabályok és az alábbi javaslatok figyelembe vétele mellett megvalósíthatónak tartjuk. 
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 A munkálatok tényleges megkezdése előtt legalább 5 nappal értesítsék a területileg illetékes 

természetvédelmi őrt (Arlett Péter: 06 30 630 75 44) és lehetőség szerint rendszeresen 

tájékoztassák a munkálatok előrehaladásáról. 

 A penyigei hrsz.-ok esetében, mivel közvetlenül szomszédosak folyóvízi területtel, amennyiben a 

csatornaszakasz nem rendelkezik természetes fásszárú vegetációval, úgy kérjük a csatorna és 

napelemes kiserőmű között őshonos, tájhonos fa- és cserjefajtákból álló pufferterület létrehozását. 

 A kivitelezés és az üzemeltetés során védett természeti érték nem sérülhet. 

 A kivitelezést a lehetőségekhez mérten a vegetációs időszakon kívül javasolt végezni. 

 A területek védelme érdekében a területek megközelítéséhez a kivitelezők lehetőség szerint csak 

a már meglévő utakat használják. 

 Depóniát a kivitelezők csak az érintett területen helyezzenek el és azt a lehető leghamarabb 

távolítsák el. 

 A napelemek telepítése után javasoljuk, hogy őshonos és tájra jellemző fajokból álló 

fűmagkeverékekkel történő gyepesítés és a terület lehetőség szerint vegyszermentesen, 

legeltetéssel legyen hasznosítva. A napelemek alatt kialakuló gyepterület kezelését 

vegyszermentesen kell megoldani. 

 Kérjük, kiemelt figyelmet fordítsanak az inváziós növényfajok elleni védekezésre. 

 Az áramhálózati kapcsolat kialakítása földkábellel történjen. Amennyiben szükséges 

szabadvezetékeket és/vagy oszlopokat, transzformátor állomásokat létrehozni, azokat 

mindenképpen madárbarát módon kell kialakítani. 

 Az üzemeltetés során a telepen állandó fényforrás alkalmazása nem javasolt; az csak élet- és 

vagyonbiztonsági okok miatt megengedhető. Javasoljuk mozgásérzékelős vagy időkapcsolós 

megoldás alkalmazását. 

 A vízelvezető/szikkasztó árkokat kétéltű, hüllő és kisemlős barát módon kell kialakítani. 

 Kérjük, hogy a beruházás megvalósítása után tapasztalt esetleges madár vagy ízeltlábú fajok 

egyedeinek pusztulásáról az üzemeltető haladéktalanul tájékoztassa a tisztelt Hatóságot és 

Igazgatóságunkat. 

 Javasoljuk figyelmet fordítani a poláros fényszennyezés elleni védekezésre, melynek egyik 

hatékony módszere a tükröződő felületek annyira érdessé, durvává tétele, hogy a róluk 

visszaverődő és részben depolarizálódó fény polarizációfoka a rovarok polarizációs ingerküszöbe 

alá essen. A felületi érdesség további előnye, hogy a visszavert fény polarizációs iránya nem 

vízszintes, így nem vonzza a rovarokat. Igen hatékony technológia a nanocsöves bevonat 

alkalmazása is. Más lehetőség a depolarizáció rácshatás alkalmazása. Az erősen és vízszintesen 

polarizálatlan fényt visszaverő felületeket egy vékony, akár 1-2 mm-es csíkokból álló, 

polarizálatlan fényt visszaverő rácsmintával lehet ellátni; minél sűrűbb a depolarizáló fehér rács, 

annál kevesebb rovart vonzanak. 

 Javasoljuk, hogy az engedélyező hatóság írja elő továbbá a rekultivációs kötelezettséget, azaz a 

létesítmény élettartamának végével még az engedélyes cég ütemezett felszámolása előtt 

történjen meg a napelempark felszámolása, természetközeli élőhely esetén az eredetit 

megközelítő állapot visszaállítása.” 

 

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 1431-9/2021. számú végzésében, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

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

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

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste meg. 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/2160-1/2021. ált. 

számú szakhatósági állásfoglalásában előírások betartása mellett hozzájárult a tervezett tevékenység 

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

indokolta: 

„A Főosztály a 2021 március 09-én érkezett 1431-9/2021. számú megkeresésében az 50 MW 

Napenergia Kft. (1022 Budapest, Alvinci út 46.) meghatalmazása alapján eljáró Ökopont Kft. (5053 

Szászberek, Mátyás király utca 1.) által kérelmezett Fehérgyarmat 0118 hrsz. és Penyige 053/9-10, 

055 területeken tervezett „49,99 MW PV PARK” napelemes kiserőmű 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. számú táblázatának 2. és 3. 

pontja alapján: 

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

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

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

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

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

mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban 

meghatározott előírások érvényesíthetők-e.” 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kérelem és mellékelt dokumentumok, valamint a 

rendelkezésre álló adatok alapján au 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. 

táblázatának 2. és 3. pontjában foglalt szakkérdést megvizsgálta és alábbiakat állapította meg: 

Az 50 MW Napenergia Kft. Fehérgyarmat 0118 hrsz. és Penyige 053/9-10, 055 területeken 

49,99 MW teljesítményű napelemes erőmű megvalósítását tervezi. 

A területen semmilyen kiépített közmű nem található. Az üzemelés során vízfelhasználás nem 

lesz, szennyvízképződéssel nem kell számolni. Csapadékvíz semmilyen veszélyes anyaggal nem 

szennyeződhet. 

A benyújtott tervdokumentáció szerint vizekbe történő beavatkozás nem lesz. 

 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 területen levő 

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

szempontjából Fehérgyarmat és Penyige települések az érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi 

területek közé tartoznak. 

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 vizek szennyeződésének megelőzésére, kizárására vonatkozóan külön előírást tettem. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva, a 

tervezett tevékenység megvalósításának környezetvédelmi engedélyezéséhez hozzájárul, tekintettel 

arra, hogy a tevékenységhez kapcsolódó vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények az előírások 

maradéktalan betartásával biztosítható.  

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben valamint a 

vízjogi üzemeltetési engedélyekben előírtak betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, 
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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 (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. 

rendelet) 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználttal járó tevékenység engedélyezésére 

irányuló hatósági eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok 

érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként vizsgáltam. 

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 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, az 

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

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

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

tartalommal hozta meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) 

bekezdésében, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, 

illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

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

szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül 

köteles megadni. 

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

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

Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen. ” 

 

A Főosztály 1431-10/2021. számú ügyiratában a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) 

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

vizsgálatával kapcsolatban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

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

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

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

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

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

Főosztály Bányászati Osztályát kereste meg.  
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztály az SZ/NEF/0424-2/2021. számú szakkérdés vizsgálatában megállapította, 

hogy a „beruházás megvalósítása jelentős környezet-egészségügyi hatást nem eredményez, így az 

engedély kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírások 

megállapítására javaslatot nem tesz.” Indoklás az alábbi: 

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

Főosztálya meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai állásfoglalás kialakítására vonatkozó 

feladatkörrel és szakmai ismerettel rendelkezik. 

A megkereső főosztály által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet 

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

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

rendelkezéseire, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

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

meghatározott szakkérdésekre 

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

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

befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok 

véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően] is, a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy: 

 a tervezett kapacitás bővítés megvalósítása és a sertés telep üzemeltetése település 

és környezet-egészségügyi szempontból a szakértői anyagban bemutatott adatok és 

számítások alapján nem jelent szignifikáns egészségkárosító kockázatot, erre 

tekintettel a rendelkező részben rögzítettek szerint foglalt állást. 

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

Feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

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

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

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

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

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

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

állapítottam meg.” 

 

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

Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály az SZ/106/00253-3/2021. számon a 

kulturális örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálatában tett előírását a határozat rendelkező része 

tartalmazza. Indokolása az alábbi: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály Komplex Engedélyezési, Természetvédelmi és Nyilvántartási Osztály a Fehérgyarmat 0118 

hrsz. és Penyige 053/9-10, 055 területeken tervezett „499,99 MV PV PARK” napelemes kis erőmű 

előzetes vizsgálati eljárása ügyében, szakkérdés vizsgálatát kezdeményezte Hatóságomnál 2021. 

március 9. 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. 
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A mellékelt kérelem alapján megállapítottam, 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 Várkapitányság Nonprofit Zrt. által készített előzetes régészeti dokumentáció megállapításai 

alapján a Fehérgyarmat – Ipari park (azonosító száma: 56702) nevű régészetei régészeti lelőhely 

esetében teljes felületű megelőző régészeti feltárást kell végezni. 

A Kötv. 19. § (2) bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak 

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

régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti 

feltárást kell végezni.” 

A teljes felületű megelőző feltárást a Kötv. 22. § (3) ca) és d) pontjában meghatározott 

feltételek fennállása miatt írtam elő. 

A Kötv. 7.§ 40. pontja alapján a teljes felületű feltárás: „a nyilvántartott régészeti lelőhelyen a 

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

A Kötv. 23. § (1) bekezdése alapján a teljes felületű feltárás legfeljebb az engedélyezési vagy 

kiviteli terv szerinti földmunkával érintett mélységig kell elvégezni, az itt lévő régészeti emlékek 

egészét fel kell tárni. 

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

(továbbiakban: Korm. r.) 21-23. §-a rendelkezik. A feltárás engedélyezésére vonatkozó tájékoztatást a 

Kötv. 20. §-a és a Korm. r. 22. §-a, valamint a Korm. r. 48. §-a alapján adtam. A megelőző feltárásra a 

szerződés megkötését a Kötv. 22. § (10), (11) bekezdése írja elő.  

A beruházás kapcsán készített előzetes régészeti dokumentáció megállapításai, valamint a 

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

(továbbiakban: Korm. r.) 43. § (3) bekezdése értelmében „a kivitelezés során a földmunkákkal 

érintett, és egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területen régészeti megfigyelést kell 

biztosítani.” A Kötv. 23/E. § (5) bekezdés alapján nagyberuházás megvalósítása esetén a kivitelezés 

földmunkái régészeti megfigyelés mellett végezhetőek. 

A Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az előírt módszer a régészeti megfigyelés. 

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

által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése és a tevékenység régészeti 

dokumentálása. 

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

bontómunka válik szükségessé, akkor – legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig – az 

előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges 

leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.” 

A régészeti szakfeladatok elvégzésére a Kötv. 20. § (4) c) pontja; 22. § (5) bekezdése és 23/E 

(2a) bekezdés alapján a feltárás helye szerinti rendelkező megyei hatókörű városi múzeum (Jósa 

András Múzeum Régészeti Osztály 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.; Dr. Körösfői Zsolt, Tel.: 06-

42/315-722) jogosult. 

A régészeti szakmunkákról a Korm. rendelet 26-27. §-ban foglaltak szerint dokumentációt kell 

készíteni, és azt a Korm. rendelet 27. § (4) bekezdésben meghatározott intézményeknek meg kell 

küldeni. 

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

szakkérdéseket vizsgáltam. A szakkérdés vizsgálata az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. CL. törvény 55. § (1) bekezdésén, illetve a Korm. r. 87. § és 88. §-án alapszik. 
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Hatóságom hatáskörét Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a környezetvédelmi és 

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

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

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

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

§ (1) bekezdése határozza meg. 

 

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

Talajvédelmi Osztály az SZ/84/00577-2/2020. számú szakkérdés vizsgálatában tett előírását a 

határozat rendelkező része tartalmazza. Indoklása az alábbi: 

„Talajvédelmi szempontból a tervezett beruházásnak – előírásaink betartása mellett – a 

környező mezőgazdasági területekre káros hatása nincs, talajvédelmi szempontból jelentős hatás 

nem várható. 

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: ÖKOPONT Kft.. /5053 Szászberek, Mátyás király u. 1./; készült: Jászberény, 2021. február 

11.; munkaszám: EVD-2/2021.) alapján adta ki. 

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

közigazgatási rendtartásról) 16. § (1) bekezdése és a 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (a 

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

rendelkezik.  

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

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

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 52. § (1) bekezdése állapítja meg.” 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 

1. 15133-2/2021. számú szakkérdés vizsgálatában az alábbiakat állapította meg: 

„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 művelés ágban van nyilvántartva, kivéve, ha az a földrészlet az Evt.-ben meghatározott 

erdőnek minősül”. 

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

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

továbbiakban a mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik; 

14. § (1) A termőföld-igénybevétel akkor minősül időleges más célú hasznosításnak, ha az 

érintett területen  

a) a lábon álló termény megsemmisül, vagy  

b) terméskiesés következik be, 

c) az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy 

d) a talajszerkezet károsodik.” 

A Tfvt. 10. § (1) bekezdése szerint: „A termőföldet az ingatlanügy hatósági engedélyével lehet 

más célra hasznosítani, ide nem érte a (2) bekezdésben meghatározott eseteket. Az engedély hiánya 

esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben 
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foglalat jogi következmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesíti a szükséges más 

hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.” 

A Hivatalunkhoz a megkereséshez elektronikus úton eljutott dokumentációban leírtak szerint a 

napelemes kiserőmű építése mindkét településen termőföld területeket is érintenek. 

Megállapítom, hogy a Fehérgyarmat 0118 és Penyige 053/9-10 helyrajzi számú 

földrészletekre vonatkozóan termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyt adott 

ki Hivatalunk 15066-4/2021. és 15074-4/2021. számú alatt 2021.03.24-én telephely létesítése céljára. 

A dokumentációban a Penyige 055 helyrajzi számú (jelenleg 055/1) földrészlet is szerepel. 

A fentiek miatt a munkálatok megkezdése előtt az érintett Penyige 055/1 helyrajzi számú 

termőföld terület időleges vagy végleges más célú hasznosításra vonatkozó engedélyt nem kell kérni 

a hivataluktól. 

A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítsa az eredeti állapot helyreállításának 

elrendelését, valamint a földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. 

A Tfvt. 11. § (1) „Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű 

termőföld igénybevételével – lehet felhasználni. 

(2) Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve 

helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. A termőföldnek hulladéklerakó céljára történő igénybevétele 

esetén a környezetvédelmi és természetvédelmi követelmények betartása mellett, mezőgazdasági 

művelésre alkalmatlan vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföld más célú hasznosítása 

engedélyezhető. 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás 

esetében az átlagosnál jobb minőségű termőföld végleges más célú hasznosítása is engedélyezhető, 

amennyiben annak megvalósítása más jogszabály rendelkezéseire figyelemmel más helyre vagy más 

nyomvonalon nem lehetséges. 

(3) A (2) bekezdése alkalmazása szempontjából helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni 

különösen a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését; 

a) b) a bányaüzemet és a természeti kincsek kitermeléséhez szükséges egyéb létesítményt; 

b) azt a területet, amelyet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával 

beruházási célterületté nyilvánított; 

c) kiserőmű létesítését betáplálásra alkalmas villamoseneriga-elosztói hálózat 1000 méteres 

közvetlen környezetében. 

(4) Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. 

A Tfvt. 12. § (1) A más célú hasznosítás iránti kérelemnek tartalmazni kell: 

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

b) a más célú hasznosításhoz szükséges területigényt; 

c) a más célú hasznosítás pontos célját és tervezett időtartamát, ha időleges. 

d)  

(1a) Ha a más célú hasznosításra kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű cél megvalósítása 

érdekében kerül sor, a kérelemben az (1) bekezdés c) pontja helyett a kisajátítás alapjául 

szolgáló, törvényben meghatározott közérdekű célt kell megjelölni. 

(2) A kérelemhez csatolni kell: 

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

hiteles szemlemásolatot, amelyen egyértelmű jelzéssel ábrázolni kell a más célú 

hasznosításra tervezett területet, valamint az ehhez tartozó területszámítást, kivéve, ha a 

kérelem kizárólag az érintett földrészlet vagy földrészletek teljes területére vonatkozik; 
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b) a 21. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozatot a járulékmentesség 

igénybevételéhez; 

 

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

végleges más célú hasznosítás engedélyezése iránti kérelemben megjelölt területigény és 

cél az 50. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak megvalósítására irányul; 

d) d) az 50. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott, az eredeti állapot helyreállítását 

megalapozó talajvédelmi tervet; 

e) az illetékes hegyközség hozzájárulását, ha a kérelem borszőlő termőhelyi kataszterbe 

tartozó területet érint; 

f) a 10. § (4) bekezdése szerinti esetben a tulajdonszerzés alapjául szolgáló okirat 

másolatát. 

(2a) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott talajvédelmi tervet nem kell csatolni a 

kérelemhez az olyan nyomvonalas beruházásoknak a megvalósításához, ahol a termőföld 

csak légvezeték biztonsági övezetével érintett. 

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a kérelemben meg kell jelölni annak 

a) a kormányrendeletnek a számát, amely a kérelemben megjelölt termőföld végleges más 

célú hasznosításával járó tervezett építési beruházást nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította, vagy 

b) kormányhatározatnak a számát, amely a kérelemben szereplő termőföldeket beruházási 

célterületté nyilvánította. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a kérelemben megjelölt más célú 

hasznosítás célja nem térhet el a kormányrendeletben, illetve a kormányhatározatban megjelölt 

beruházás céljától. 

 

A szakkérdés vizsgálatát, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (19 bekezdése, 

valamint az 5. számú melléklete I. táblázat 7. pontja alapján végeztem. 

A kormányhivatal hatáskörét a Tfvt. 7. § (1) bekezdése és a földművelésügyi hatóság és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 3. § 3. b) 

pontja, 37. § (1) bekezdése, illetékességét ugyanezen kormányrendelet 36. § b) pontja és a fövárosi 

és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 

23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

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

Mérésügyi Főosztály Bányászati Osztály a BO/15/00590-2/2021. számú szakkérdés vizsgálatában 

az alábbiakat állapította meg: 

„A beruházással érintett területen engedélyezett szilárdásvány-kutatás, bejelentett előkutatás 

nincs, a terület nem érint az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyonban szereplő 

megkutatott, ipari készlettel rendelkező ásványi nyersanyaglelőhelyet, továbbá nem érinti földtani 

veszélyforrás területét. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. sz. 

melléklet I. táblázat 8. pontjában szereplő szakkérdés vizsgálati feltételek nem állnak fenn, mert a 

tervezett tevékenység vonatkozásában nem merül fel olyan hatásviselő környezeti elem vagy 

rendszer, melynek védelme, érintettsége a bányafelügyelet hatáskörébe tartozik, sem olyan 

környezetveszélyeztetés, amely elleni védelmet a bányafelügyelet hatáskörébe utalja jogszabály.” 
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A Főosztály a Khvr. 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 1431-4/2021. számú végzésében 

megkereste Fehérgyarmat Város és Penyige Község Jegyzőit, mint a tervezett tevékenység telepítési 

helye szerinti települések jegyzőit a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési 

eszközökkel való összhang megállapítása érdekében. 

Fehérgyarmat Város Jegyzője a FPH/2815-2/2021. számú iratában az alábbi nyilatkozatot tette: 

„A tervezett tevékenység jelen eljárás időpontjában Fehérgyarmat város hatályos településrendezési 

eszközeivel (helyi településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat) nincsen összhangban. A 

jelenlegi övezeti besorolásban a napelem park nem helyezhető el, így településrendezési tervet 

módosítani kell. 

A beruházást érintően a helyi építési szabályzat módosítása folyamatban van, annak hatályba lépését 

követően a tervezett beruházás és a helyi építési szabályzat összhangba kerül. Támogató 

nyilatkozatot ezt követően tudunk kiadni. 

A tervezett tevékenység helyi jelentőségű védett természeti terület nem érint, ezért a helyi környezeti- 

és természetvédelemmel kapcsolatos szabályozással összhangban van.” 

 

Kisar Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a III/160-2/2021. számú iratában az alábbi 

nyilatkozatot tette: 

„A Penyige 053/9-10 és 055. helyrajzi számú területekre tervezett „49,99 MW PW PARK” napelemes 

kiserőmű létesítéséhez – helyi jelentőségű védett természeti terület vonatkozásában – kikötés nélkül 

hozzájárulok. 

A „49,99 MW PW PARK” napelemes kiserőmű létesítési munkálatai jelenleg nincsenek összhangban 

a helyi építésügyi követelményekkel (HÉSZ) és a helyi településrendezési tervekkel, azonban az 

összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem 

előterjesztéséig megteremthető, mert a településrendezési eszközök fenti módosítása folyamatban 

van.” 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

Hulladékgazdálkodás: 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján kivitelezés, telepítés szakaszában különböző 

csomagolási hulladékok (papír, műanyag, fém stb.), valamint a tereprendezés során letermelt humusz 

keletkezése várható.  

(Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy amennyiben a letermelt humusz nem kerül a 

beruházási területen felhasználásra, abban az esetben hulladéknak tekintendő, és a hulladékokra 

vonatkozó jogszabályok alapján szükséges a további kezeléséről gondoskodni.) 

A kivitelezés során keletkező hulladékok gyűjtése a jogszabályoknak megfelelően történik, 

majd szállítási engedéllyel rendelkező vállalkozónak adják át. 

Az üzemeltetés nem jár hulladék képződésével. Amennyiben karbantartás, műszaki 

meghibásodás során keletkeznek hulladékok, azok kezeléséről a tevékenységet végző szakcég 

gondoskodik. 

Felhagyáskor a használt napelemek egyéb műszaki berendezések újrahasznosításáról, 

hulladékká válás esetén kezeléséről gondoskodni kell. 

Környezeti zaj: 

A létesítés fázisában munkagépek, szállítójárművek mozgásával, cölöpverő gépek zajával kell 

számolni. Az üzemelés zajkibocsátással nem jár. A felhagyás a létesítés fázisával azonos. 
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése e) pontjában foglaltak szerint 

gazdasági területnek zajtól nem védendő részén a hatásterület határa nappal az a távolság, ahol a 

tevékenységtől származó zajterhelés eléri az 55 dB-t. Ez mindkét termelői egység tekintetében 50m. 

A számítások szerint lakóövezeti irányba 28m-nél éri el zajterhelés 60 dB-t. 

Levegőtisztaság-védelem:  

A telepítés szakaszában az építési munkák, valamint az ehhez kapcsolódó szállítások járnak 

levegőterheléssel. Az építési, kivitelezés által okozott levegőterheltségek nem haladják meg a 

határértékeket, hatásuk átmeneti. Az üzemelés levegőterheléssel nem jár. A felhagyás a létesítés 

fázisával azonos. 

Természetvédelem: 

A napelem park létesítési területe (Fehérgyarmat 0118 hrsz., Penyige 053/9-10 hrsz.) 

természetvédelmi oltalom alatt nem áll, nem országos jelentőségű védett természeti-, vagy Natura 

2000 terület, azonban része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak, ugyanis Ökológiai Puffer területnek 

minősül.  

A két területrészt földkábellel tervezik összekötni, amellyel a megtermelt áramot a 

Fehérgyarmat 132/22 kV-os alállomás 132 kV-os új szakaszolójához tervezik bekötni. 

A beruházási területhez legközelebbi ex lege védett terület kb. 1,5 km távolságra, K-re 

található, országos jelentőségű védett terület pedig kb. 2 km távolságra É-i irányban helyezkedik el. 

A beruházás során közvetve érintésre kerül a Penyige 052/2 hrsz.-ú terület, amely az európai 

közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. 

rendelet és a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 terület (HUHN20160 - Gőgő-

Szenke különleges természetmegőrzési terület). A terület érintettsége, abban merül ki, hogy a két 

kialakított napelem park részt földkábellel összekössék. A Gőgő-Szenke patak medre alatt átfúrással 

vezetik át a földkábelt védőcsőben elhelyezve. 

A benyújtott Előzetes Vizsgálati Dokumentáció és a rendelkezésre álló információk alapján a 

Fehérgyarmat 0118 hrsz. és a Penyige 053/9-10, 055 hrsz.-ú területek jelenleg mezőgazdasági 

(szántóföld) művelés alatt állnak. A közvetlen és távolabbi környezetek is antropogén hatás alatt 

állnak, főként intenzív mezőgazdasági megművelést folytatnak rajtuk. 

A Penyige 055 hrsz.-ú terület K-i oldalán közvetlenül helyezkedik el a Nagyszekeres 8C 

erdőrészlet, amelynek faállománya kocsányos tölgyes. 

A Fehérgyarmat 0118 hrsz.-ú terület É-i oldalán a Fehérgyarmat 25E, míg a D-i részén 

szomszédos a 74/C erdőrészlettel. 

A tervezett beruházással érintett terület 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 nem okoznak 

súlyos környezeti hatást, károsodást. Az egyedüli érintett Natura 2000 területrész igénybevétele 

előreláthatóan kis mértékben lesz befolyással a terület élővilágára. A területeken és környezetében 

jelentős természeti értéket képviselő élőlény előfordulásáról nincs tudomás. 

Egyes védett állatfajok megjelenésére főként táplálkozás vagy vándorlás okán lehet 

számítani, valamint a kialakuló kisebb mélyedésekben csapadékos időszak esetén hüllők és kétéltűek 

is előfordulhatnak. Emlős állatfajok előfordulása is nagy valószínűségű, azonban a létesítendő 

kerítéssel ezeknek az állatoknak a bejutása megakadályozható a napelem park területére. 

Ebből kifolyólag a Főosztály a rendelkező részben előírásokat tett. Továbbá felhívja a 

Főosztály a figyelmet, hogy a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 43. § (1) 

bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, 

szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- 

vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A Tvt. 43. § (2) bekezdése a) és l) pontja alapján a 
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természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj állományának szabályozásához, illetve 

egyede fészkének áttelepítéséhez.  

A rendelkező részben tett előírás betartása mellett a tevékenységgel szemben természet- és 

tájvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, természetvédelmi érdeket nem sért. 

Földtani közeg, felszíni-, felszín alatti víz védelme: 

A kivitelezési munkálatokat megfelelő körültekintéssel fogják végezni, így a felszíni és felszín 

alatti vizek szennyeződésének lehetősége kizárható. A tervezett munkálatok a felszíni és felszín alatti 

vizekre nincsenek károsító hatással. 

A tervezett napelemes erőmű létesítése, üzemeltetése és felhagyása sem jár jelentős 

környezeti hatással a földtani közegre vonatkozóan. 

Éghajlatvédelem: 

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

helyszín kitettsége alacsony a tervezett tevékenység esetében azonosított éghajlatvédelmi 

érzékenységnek, ezért potenciális hatás nem azonosítható.  

A tervezett tevékenység összességében éghajlatvédelmi szempontból nem kifogásolható. 

Országhatáron átterjedő környezeti hatások:  

A tervezési terület földrajzi elhelyezkedéséből adódóan nem várható. 

 

A Főosztály döntését a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak, a szakhatóság 

állásfoglalása, a szakkérdésben adott nyilatkozatok, a megkeresésre adott válasz alapján hozta meg, 

és megállapította, hogy a Khvr. 5. sz. mellékletében szereplő szempontok figyelembevételével a 

tervezett tevékenység megvalósításából nem feltételezhető olyan jelentős környezeti hatás, 

amely környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását szükségessé tenné.  

 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésekre a környezetvédelmi és természetvédelmi 

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

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

A szakhatóság megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

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

pontja alapján került sor. 

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

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

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

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és 

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

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

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

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

közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekinti közöltnek. 

A határozat ellen a közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségét az általános közigazgatási 

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

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

továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét 
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és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A keresetlevél tartalmi követelményeit a 

Kp. 37. §-a határozza meg.  

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

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

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

meghatározott módon nyújthat be. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az E-

ügyintézési tv. 9. §-a határozza meg. 

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

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

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

természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu 

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

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

nyújtható be a közigazgatási döntést hozó szervnél. 

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

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

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

kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.  

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét és a megfizetésének módját 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban Itv.) 45/A. §-a és a 74. §-a határozza meg. 

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

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

alapján közli. 

A Főosztály a határozatot a környezethasználó meghatalmazása alapján eljáró Ökopont Kft-

vel közli. 

 

Nyíregyháza, 2021. március 29. 

 

 

Román István 

kormánymegbízott  

nevében és megbízásából  

 

 

Katona Zoltán 

osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
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Értesülnek: Elektronikus úton, tértivevénnyel: 

Véglegessé válás előtt: 

1. Ökopont Kft. 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

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

Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

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

Osztály 

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földügyi Osztály 1.  

(Fehérgyarmat) 

6. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság  

7. Irattár 

Véglegessé válás után: Elektronikus úton 

1. Ökopont Kft. 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.  


