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HATÁROZAT 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) Ömböly Község 

Önkormányzata (4373 Ömböly, Szabadság tér 10.) meghatalmazásából eljáró Lévai Béla környezetvédelmi 

szakértő (4024 Debrecen, Kandia u. 15. I/7.) kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott 

előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy az Ömböly 0353 hrsz.-ú és a 0260/18 hrsz.-ú 

mezőgazdasági területek megközelítését biztosító földút stabilizáció megvalósításából nem feltételezhető 

jelentős környezeti hatás és a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá 

sem tartozik. 

 

A tevékenység megvalósításához a Főosztály - környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági - 

hatáskörébe tartozó alábbi véglegessé vált határozat beszerzése szükséges: 
 

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

lezés idejére. A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő 

és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit. 

 

Természetvédelmi előírás: 

 Fakivágás, növényzetirtás fészkelési időszakon kívül (augusztus 1.- március 15. között) végezhető, 

az esetlegesen előforduló idős, őshonos faegyedeket meg kell kímélni. A munkálatok megkezdése 

előtt egyeztetni szükséges a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság illetékes természetvédelmi őrével 

(Barna Péter – 30/205-63-72). 

 - Az érintett Natura 2000 területeteken munkavégzés csak fészkelési és vegetációs időszakon kívül, 

augusztus 15. és március 15. között végezhető. Fészkelési és vegetációs időszakban történő 

munkavégzés (március 15. – augusztus 15.) kizárólag az illetékes természetvédelmi őrrel egyeztetett 

módon történhet, melyet a természetvédelmi őr jegyzőkönyvben, vagy az őri napló egyeztetésről 

szóló bejegyzésében rögzít! 

 - A munkaterületet jól láthatóan ki kell jelölni, a munkálatok során deponálásra, felvonulási területként, 

illetve szállítási útvonalként Natura 2000 területek nem használhatóak! A Natura 2000 gyepterületek 

járművel történő felsértése, taposása, illetve egyéb módon való károsítása tilos! 

 - A beruházással kapcsolatos munkálatok következtében bolygatott területeken és azok 

környezetében a gyommentesítésről mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-

kijuttatással (pontos, cseppmentes és célirányos vegyszer-kijuttatás) gondoskodni kell, ezen 

technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos! Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok (pl. 

gyalogakác, amerikai kőris) megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk 

visszaszorításáról gondoskodni kell a munkálatokkal érintett területek teljes szakaszán és közvetlen 

környezetében. 
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Levegőtisztaság-védelmi előírás: 

A tevékenység végzése során tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget 
okoz. 

A légszennyezettség kialakulásának megelőzése érdekében  

 száraz időszakban a kiporzásra hajlamos felületek (építési területek és szállítási útvonalak) nedve-
sítéséről gondoskodni kell, 

 a kiporzásra hajlamos földanyagot szállítás közben le kell takarni. 

Az előzőeket a munkát végző cégek felé a munkaleírás során rögzíteni kell. 
 
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) bekez-

désének előírásait, amely szerint az érintett és a szomszédos mezőgazdasági művelési ágú 

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

anyagokkal nem szennyeződhet. Termőföldön talajidegen-, vagy veszélyes anyag még átmenetileg 

sem tárolható. 

Termőföld mennyiségi védelme: 

 A tervezett létesítmény, illetve tevékenység az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő 

mezőgazdasági hasznosítását nem akadályozhatja. 

 Amennyiben az időleges depónia helyek termőföldet érintenek, a megkezdés előtt az érintett 

termőföldek időleges más célú hasznosításának engedélyezése szükséges. 

Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/4505-1/2018.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírásokkal járult hozzá a tervezett beruházás megvaló-

sításához: 

1. 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. 

2. 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 szennye-
zettsége 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. 

A Főosztály megállapítja, hogy a 6566-3/2018. számú függő hatályú végzéshez nem fűződik joghatás, mivel 

az ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját, azaz 

250 000,- Ft-ot a környezethasználó megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

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

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

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és 
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Természetvédelmi Főosztályához benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott 

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

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

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

önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

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

keretében támadható meg. 

Az előzetes vizsgálati eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja 125 000,- Ft. 

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

vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2 500,- Ft. 

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

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

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

Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. 

A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról, illetve a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz való felterjesztéséről dönthet. 

 

INDOKOLÁS 

Ömböly Község Önkormányzata (4373 Ömböly, Szabadság tér 10.) meghatalmazásából eljáró Lévai Béla 

környezetvédelmi szakértő (4024 Debrecen, Kandia u. 15. I/7.), az Ömböly 0353 hrsz.-ú és a 0260/18 hrsz.-ú 

mezőgazdasági területek megközelítését biztosító földút stabilizáció megvalósításának előzetes vizsgálatára 

irányuló kérelmet és előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Főosztályra 2018. június 20.-án. 

A kérelem mellékletét képező előzetes vizsgálati dokumentáció munkarészeit szakértői jogosultsággal rendel-

kező szakértők készítették. 

A tervezett tevékenység bemutatása: 

Ömböly Község Önkormányzata az Ömböly 0353 hrsz.-ú és a 0360/18 hrsz.-ú mezőgazdasági területek 

megközelítését biztosító földút stabilizáció megvalósítását tervezi. Az út Ömböly belterületétől K-ÉK-i irányba 

húzódik. A felújítandó út az Ömböly É-i részén haladó, Debreceni utca szilárd burkolatú út Szénási-folyást 

keresztező pontjától keleti irányban, meglévő földút nyomvonalát követi, teljes hossza 2653 m, szélessége 3,5 

m, 1,5-1,5 m széles földpadkával tervezett. Az egyirányú forgalomra tervezett utat kitérőkkel, 5 %-os 

keresztirányú eséssel tervezik kialakítani. Az út kezelője Önkormányzat lesz. 

Az építés a 0+00 szelvénytől indul és a 2+654 szelvényig tart. A tervezett út a 0+00 km szelvényben 

keresztezi a Szénási-folyást. A kivitelezés során nem kerül sor anyagnyerő-, vagy lerakóhely létesítésére, 

ideiglenes depóniahelyek kerülnek kijelölésre. Az út stabilizálása a következő:  

 Vastagság [cm] Beépített építőanyag 

5 M22 mechanikai stabilizáció 

20 M80 mechanikai stabilizáció 

20 homokos-kavics réteg 

 

A beruházással érintett település Ömböly. 

Az építési szelvény által érintett területek: Ömböly 0286/2-12, 0352, 0363, 0362, 0361/1, 04/2-10, 07/1, 013/1-

2, 0354, 0355, 0361/1-2, 0360/1-20 hrsz.  

A tervek szerint a kivitelezés 2018. évben 6-12 hónap alatt valósul meg. 

 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció 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 
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eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és 3. sz. mellékletének 87. c.) 

pontja /helyi közút, a közforgalom elől el nem zárt magánút és kerékpárút védett területen, Natura 2000 

területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül/ alapján a tervezett tevékenység előzetes vizsgálat 

köteles. 

 

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 6566-3/2018. számon függő 

hatályú döntést 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 előzetes vizsgálati eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgál-

tatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) értelmében igazgatási szol-

gáltatási díjköteles. A díj mértéke a Díjrendelet 1. számú melléklet 35. főszáma alapján: 250.000,- Ft.  

A környezethasználó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizette, 

egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

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

mentáció benyújtását követően a Főosztály hivatalában, valamint honlapján az eljárás megindításáról közle-

ményt tett közzé, és a 3. § (4) bekezdés értelmében a közhírré tétellel egyidejűleg a közleményt, a kérelmet 

és mellékleteit a 6566-9/2018. számú ügyiratban a telepítés helye szerinti település, azaz Ömböly település 

Jegyzőjének is megküldte, akik gondoskodtak a közlemény közhírré tételéről. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közhírré tételének időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan sem a 

Főosztályhoz, sem az érintett települések Jegyzőihez nem érkezett észrevétel. 

A Főosztály a 6566-8/2018. számú végzésében megkereste a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot, mint a 

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

vonatkozásában rendelkezésére álló természetvédelmi adatokat, illetve az eljárás szempontjából releváns 

tényeket. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 2850-2/2018. számú ügyiratában az alábbi tájékoztatást adta: 

„A tervezett tevékenységgel érintett terület az Ömbölyi erdő és Fényi erdő (HUHN20035) kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területet érinti. 

A rendelkezésemre álló adatok alapján, a területen a tevékenység szempontjából meghatározó biotikai 
adatról nincs információm. 

Természetvédelmi szakmai szempontból kérem, hogy a munkálatok megkezdése előtt az ügyfél vegye fel a 
kapcsolatot a területileg illetékes természetvédelmi őrrel (Barna Péter tel.: 30/205-6372) helyszíni egyeztetés 
céljából. 

Az esetleg szükséges fakivágások, cserjeirtások során kérem azokat fészkelési és vegetációs időn (márc. 15. 
– aug. 15.) kívülre időzíteni. 

A munkálatokat kérem a tervezett tevékenységgel érintett gyepterületek, illetve a környező gyepterületek 
maximális kímélete mellett végezni. Deponálás, felvonulás és a munkagépek, járművek parkolása nem 
elfogadható a gyepterületeken.” 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott dokumentáció, a szakhatóság állásfoglalása, a vizs-

gálandó szakkérdés vonatkozásában megkeresett hatóság állásfoglalása és a rendelkezésre álló adatok 

alapján ítéli meg a tervezett tevékenység környezetre gyakorolt hatását, valamint dönt a környezeti 

hatásvizsgálat szükségességéről. 
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A Főosztály a 6566-5/2018. sz. 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. pontja 

alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi, vízvédelmi 

hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.) a 

36500/4505-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalását előírásokkal adta meg. Az előírásokat a határozat 

rendelkező része tartalmazza, melyet a szakhatóság az alábbiak szerint indokolt: 

„A Főosztály, a 2018. július 04-én érkezett 6566-5/2018. számú megkeresésében, Ömböly Község 

Önkormányzata (4373 Ömböly, Szabadság tér 10.) megbízásából eljáró Lévai Béla (4024 Debrecen, Kandia 

u. 15. I/7.) által kérelmezett, Ömböly 0353 hrsz.-ú és a 0360/18 hrsz.-ú mezőgazdasági területek 

megközelítését biztosító földút stabilizáció megvalósításának előzetes vizsgálata ügyében indult 

közigazgatási hatósági eljárásban szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a 

Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.  

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

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

a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban 

meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég 

levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.” 

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

védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesíthetők-e.” 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kérelem és mellékelt dokumentumok, valamint a rendelkezésére álló 

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

foglalt szakkérdést megvizsgálta és alábbiakat állapította meg:  

Ömböly Község Önkormányzata (4373 Ömböly, Szabadság tér 10.) Ömböly területén fekvő 0353 és 0360/18 

hrsz.-ú mezőgazdasági területek megközelítését biztosító földút stabilizációját tervezi. 

A stabilizált földútra hulló csapadékvíz a stabilizáció melletti területeken elszikkad, vízállásos rész a 

stabilizáció terepből történő kiemelése miatt nem alakulhat ki. 

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

összhangban a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 

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

érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek közé tartozik. 

A tervezett létesítmény közüzemi vízbázist nem érint.  

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. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben előírtak betartásával, 

fegyelmezett üzemeltetés mellett, valamint a technológiai rend betartásával nem jelent veszélyt a felszíni és 

felszín alatti vízkészletekre, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendeletben, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben 

foglalt követelmények betartása biztosítható. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, 531/2017. (XII. 

29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontjában megállapított 

szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. 

§ alapján, a 80. §-ban meghatározott formában, a 81. § -nak megfelelő tartalommal hozta meg. 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a 

vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja 

állapítja meg. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a 

megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles megadni. 

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

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

részére megküldeni szíveskedjen.” 

 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárás során a 6566-6/2018. számú ügyiratában 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 tárgyában a Hajdú-

Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztályát, a termőföld mennyiségi 

védelmének követelményei tekintetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyírbátori 

Járási Hivatal Földhivatali Osztályát, a tevékenység végzésének a földtani környezetre gyakorolt hatása 

tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályát 

kereste meg. 

 

Az eljárásba bevont szervezeti egységek a szakkérdésben az állásfoglalásukat az alábbiak szerint adták 

meg: 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-bizton-

sági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály az SZ-10/84/01508-2/2018. 

számon az alábbi nyilatkozatot adta (nyilatkozatát előírással adta meg, amely előírás jelen határozat 

rendelkező részében, mint Termőföldvédelmi előírás szerepel), melyet az alábbiakkal indokolt: 

„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.” 

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

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

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

tartásról) 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 előírá-

sainak figyelembevételével, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi és természetvédelmi 
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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 (készítette: 

Lévai Balázs környezetvédelmi szakmérnök, szakértő és Lévai Donát környezetmérnök, készült: Debrecen, 

2018. 06. 06.) és a korábban benyújtott talajvédelmi terv alapján adta ki.” 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyírbátori Járási Hivatala Földhivatali Osztály 

(4300 Nyírbátor, Szentvér u. 14.) 10370/2/2018. ügyszámú szakkérdési állásfoglalását előírással adta meg, 

amely előírás jelen határozat rendelkező részében, mint Termőföld mennyiségi védelme előírás szerepel. 

A termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó előírásait az alábbiakkal indokolta:  

„Ömböly Község Önkormányzata (4373 Ömböly, Szabadság tér 10.) meghatalmazásából eljáró Lévai Béla 

környezetvédelmi szakértő (4024 Debrecen, Kandia u. 15. I/7.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Komplex 

Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és Természetvédelmi Osztályon (4400 Nyíregyháza, 

Kölcsey u. 12-14.) előzetes vizsgálati eljárás indult az Ömböly 0353, 0360/18 hrsz.-ú mezőgazdasági 

területek megközelítését biztosító földút stabilizáció megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában. A 

termőföld mennyiségi védelme szakkérdésben a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

megkereste hatóságomat állásfoglalás kialakítása végett. 

 

A tervdokumentáció szerint, a mezőgazdasági területek megközelítését biztosító földút stabilizáció, az 

Ömböly 0353, 0360/18 hrsz.-ú ingatlanokat érinti. Az ingatlan-nyilvántartásból megállapítottam, hogy az 

érintett földrészlet művelési ága kivett közút. A fentiek alapján az ingatlanon termőföld nem található. 

 

A tervdokumentáció szerint, ideiglenes depónia helyek kerülhetnek kijelölésre. Felhívom a beruházó 

figyelmét, hogy amennyiben az időleges depónia helyek termőföldet érintenek, a megkezdés előtt az érintett 

termőföldek időleges más célú hasznosításának engedélyezése szükséges. 

 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi. CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 8. § (1) bekezdése 

értelmében: „Ha az ingatlanügyi hatóság földvédelmi szakkérdést vizsgál vagy más hatóságok engedélyezési 

eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében 

érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, 

jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű 

termőföld igénybevételével történjen.” 

 

A Tfvt. 8. § (2) alapján: „A szakhatósági állásfoglalás kialakítása, illetve a földvédelmi szakkérdés vizsgálata 

során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészletekkel 

szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne 

akadályozza.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyírbátori Járási Hivatala hatáskörét a földművelésügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 37. § (1) 

bekezdése, illetékességét 3. § (3) bekezdés c) pontja és 1. számú mellékletének 16.4. pontja állapítja meg.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) az SZ-10/106/01868-2/2018. 

számú szakkérdés vizsgálata tárgyú ügyiratban a kulturális örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálatát 

megszüntette. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 

Osztály (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.) az SZ/NEF/01049-2/2018. számú szakmai véleményében 

megállapította, hogy a 
 

„tervezett beruházás jelentős környezet-egészségügyi hatást nem eredményez, így az engedély kiadá-

sához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására 
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javaslatot nem tesz. 

Indokolás 

„Ömböly Község Önkormányzata (4373 Ömböly, Szabadság tér 10.) meghatalmazásából eljáró Lévai Béla 

környezetvédelmi szakértő (4024 Debrecen, Kandia u. 15. I/7.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 

Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, Ömböly 0353 és 0360/18 hrsz.-ú mezőgazdasági területek 

megközelítését biztosító földút stabilizáció megvalósítására 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, 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 földút stabilizáció megvalósítása, valamint 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.” 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (3527 

Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5.) a BO/15/1518-2/2018. számú szakkérdés vizsgálatában az alábbiakat 

állapította meg:  

„Figyelemmel arra, hogy a földutak stabilizációja során ásványi nyersanyag kitermelés nem valósul meg, ill. a 

stabilizálás az Ömböly 0353, 0360/18 hrsz.-ú területre vonatkozik, ahol felszínmozgás, védelemre érdemes 

földtani képződmény és földtani veszélyeztetettség nincs jelen nyilvántartásunk szerint, ezért a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8. számú melléklet I. táblázat 8. pontjában szereplő szakkérdés vizsgálat 

feltételei nem állnak fenn.” 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti 

Osztály (4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14.) a HB-03/ERD/11973-2/2018. számú szakkérdés vizsgálat tárgyú 

ügyiratában az alábbi állásfoglalást adta: 
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„Az erdészeti hatóság a rendelkezésre álló dokumentáció és a közhiteles nyilvántartása az Országos 

Erdőállomány Adattár adatai alapján megállapította, hogy az Ömböly 0353 hrsz-ú és a 0360/18 hrsz-ú 

mezőgazdasági területek megközelítését biztosító földutak tervezett stabilizációja a jelenleg is használt, az 

Ömböly Község Önkormányzata (4373 Ömböly, Szabadság tér 10.) tulajdonában álló külterületi ingatlanok 

(kivett közút) hivatalosan nyilvántartott sávjában kerül megvalósításra, idegen területek igénybe vétele nélkül.  

A tervezett útstabilizáció megvalósítása erdőt nem érint, működése az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 77. §-a szerinti erdő igénybevételével nem jár, a 

környező erdőterületekre hatást nem gyakorol. 

A tervezett beruházshoz az erdészeti hatóság feltétel nélkül hozzájárul. 

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

sági feladatkörében eljáró Erdőfelügyeleti Osztályának hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

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

rendelkezése, illetékességét a 10. §-ának c) pontja, és a 11. § (1) bekezdése és a 2. számú melléklet 8. 

pontja állapítja meg. 

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

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. Rendelet 5. melléklet I. táblázat 6. pontja 

alapján vizsgálta meg.” 

A Főosztály a Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 6566-7/2018. számú végzésében 

megkereséssel fordult Ömböly település Jegyzőjéhez, mint a tervezett beruházás telepítési helye szerinti 

település jegyzőjéhez, a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása 

érdekében. 

A Piricsei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (4373 Ömböly, Szabadság tér 10.) az 56-10/2018. 

számú ügyiratában az alábbi nyilatkozatot tette: 

„A http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6566-2018 webcímen közzétett kérelmet és mellékleteit áttekintettem és 

megállapítottam, hogy az Ömböly Község területrendezési Tervével, a Helyi Építési Szabályzat előírásaival, a 

Településképi Arculati Kézikönyvben foglaltakkal, Ömböly Község 16/2017.(XII.21.) számú Településképi 

rendeletével nem ellentétes, azokkal összhangban van. 

Végzésem ellen jogorvoslattal élni csak az engedélyező hatóság által az ügyben érdemben hozott határozat 

ellen benyújtott fellebbezésben lehet. 

Indokolás 

A Zöldhatóság megkeresése és a fent hivatkozott webhelyre feltöltött dokumentáció szerinti munkavégzés 

Ömböly Község szabályozási Tervével, Helyi Építési Szabályzatával összhangban van, helyileg védett 

természeti területet nem érint, ezért az előzetes vizsgálatban a fenti nyilatkozatot tettem. 

Végzésemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdésére, 55. 

§-ára, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek. e) pontjára utalással hoztam.” 
 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

 

Környezeti zaj:  

Az út Ömböly belterületétől K-ÉK-i irányban helyezkedik el. Az úthoz legközelebbi zajtól védendő épület 3,5 

m-re helyezkedik el. 

Zajvédelmi szempontból a munkálatok legnagyobb zajkibocsátással járó része a bontási, tereprendezési és 
az útalap előkészítési tevékenység. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6566-2018
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A munkaterületen csak a nappali (6:00-22:00) megítélési időszakban dolgoznak. 

A dokumentációban szereplő számítások alapján az építési kivitelezési tevékenységből származó zajterhelés 

a környező védendő létesítményeknél határérték túllépést okoz. 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. §-a 

szerint „a kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles 

betartani.” 

Mivel a zajtól védendő létesítmények közelében elhelyezkedő szakasz kivitelezésének idején határérték 

túllépés várható, ezért a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében a kivitelezőnek 

felmentést kell kérnie a Kormányhivataltól a zajkibocsátási határértékek betartása alól. 

Levegőtisztaság-védelem: 

 

Az építési szakaszban meghatározó tevékenységek: területfoglalás, felvonulás, tereprendezés, földmunkák, 

deponálás, beszállítás, burkolatépítés, járulékos tevékenységek.  

Az építkezés során a munkagépek és gépjárművek kipufogó gázaiból szén-monoxid, nitrogén-oxidok, kén-

dioxid, szénhidrogének, szilárd anyag stb. kerülnek a levegőkörnyezetbe. Az építő munkagépek és járművek 

mozgásából, a szállított anyagok le- és felrakásából, a tereprendezésből, valamint az építési technológiából 

származóan (a felhasználásra kerülő alapanyagok jellegétől is függő mértékben) por is keletkezik. A szilárd 

szennyezőanyagok nehéz frakciója gyorsan kiülepszik, várhatóan még az építési/tervezési területen. 

A mértékadó (maximális) építési hatássávok a PM10 anyag vonatkozásában adódnak: ez az útszakasz mellett 

88 m sávszélesség az építési műveletek sávjától. Ez a külterületi környezetet érinti, ahol védendő létesítmény 

nincs. 

Szervezési megoldásokkal (pl. útfelület portalanítása, a lehető legrövidebb idejű munkavégzés) a PM10: 

szilárd anyag kibocsátás kb. negyedére, a hatássávja 22 m -re csökkenthető.   

A kialakuló légszennyező anyag koncentráció egyik légszennyező anyag esetében sem éri el a levegő-

terheltségi szint egészségügyi határértékeit, jelentős környezeti terhelést nem okoz. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból környezeti hatástanulmány készítése nem indokolt. 

Hulladékgazdálkodás: 

A dokumentációban foglaltak értelmében a kivitelezés során keletkező építési hulladékok kezelését az építési 

és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 

előírásai szerint végzik. 

A kivitelezési munkák során keletkező hulladékok gyűjtéséről, elhelyezéséről a kivitelező a törvényi 

előírásoknak megfelelően gondoskodik. 

A működés során az út rendeltetésszerű használata nem eredményez hulladékképződést. 

Természetvédelem: 

A stabilizációval érintett földút jelentős része (2100 m) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet 5. melléklete szerint 
Natura 2000, kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területnek (Ömbölyi-erdő és Fényi-erdő – 
HUHN20035) minősül. 
 
A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapítható, hogy a tervezési terület 
és annak közvetlen környezetét erős zavarásnak kitett, degradált élőhelyek jellemzik. A tervezési területen és 
a becsült általános élővilág-védelmi hatásterületen, az ide szorosan köthető védett vagy természetvédelmi 
szempontból különösen értékes növényfaj, illetve növénytársulás nem került elő és korábbról sem ismert. Az 
általános élővilág-védelmi közvetett hatásterületen inkább átmeneti jelleggel megjelenő védett, esetleg 
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fokozottan védett, illetve egyéb szempontból fontos állatfajok inkább áttételes érintettsége várhatóan nem 
növekszik meg jelentősen az eddig állapothoz képest. 
 
Természetvédelmi szempontból értékes élőhelyek megszűnésével, védett állatfajokra, illetve jelölőfajokra 
gyakorolt negatív hatással a létesítés kapcsán, fenti előírások teljesülése esetén, nem lehet számítani.  
 
A tervezett útstabilizáció nagyobb méretű objektumok, építmények elhelyezésével nem jár, így tájvédelmi 
jelentősége csekély. A végleges nyomvonal kialakítása során a földút nyomvonalában 1,5 méter széles 
kitérőket építenek ki, aminek tájképromboló hatása a jelen hasznosítási formában nem jelent kedvezőtlen 
változást. 
 
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2850-2/2018. számú levelében ügyféli nyilatkozatot tett, melyet a 
döntés során a Főosztály maradéktalanul figyelembe vett. 
 
A rendelkezésre álló információk, valamint a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett a 
tevékenység az érintett Natura 2000 területre, jelölőfajokra és élőhelyekre jelentős káros hatást nem gyakorol, 
az természetvédelmi érdeket nem sért. 

A fentiek alapján a Főosztály nem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány készítését, mivel a 

tervezett beruházás megvalósítása 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 a tevékenység megkezdéséhez szükséges, 

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyekről. 

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 határozatot 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 Ákr. 80. § (1) bekezdés szerinti formában és a 81. § (1) bekezdés szerinti tartalommal hoztam 

meg. 

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi ható-

sági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) 

pontja és (2) bekezdése, 13. § (1) c) 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. 

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

és a 118 § (1)-(3) bekezdése biztosítja. 

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

alapján került meghatározásra. 
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A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, mint szakhatósággal, 

valamint a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján közlöm. 

Nyíregyháza, 2018. augusztus 1. 

 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Rozinka Zsolt Illés 

főosztályvezető 
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Értesülnek: 

Elektronikus úton tértivel: 

Véglegessé válás előtt: 

1. Lévai Béla (4024 Debrecen, Kandia u. 15. I/7.) 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.) 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 
Osztály (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.) 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) 

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (4400 Nyíregyháza, 

Kótaji u. 33.) 

6. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti 
Osztály (4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14.) 

7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyírbátori Járási Hivatala Földhivatali Osztály (4300 

Nyírbátor, Szentvér u. 14.) 

8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 

(3527 Miskolc, Soltész Nagy K. út 5.) 

9. Piricsei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (4373 Ömböly, Szabadság tér 10. /505057735/) 

10. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.) 

12. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2.) 

13. Irattár 
 

Véglegessé válást követően: 

1. Lévai Béla (4024 Debrecen, Kandia u. 15. I/7.) 

 
 
A határozatot közhírré tétel útján közlöm az érintett nyilvánossággal. 


