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HATÁROZAT 

 

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

Önkormányzat (4487 Tiszatelek, Tanács u. 20.), Beszterec Község Önkormányzat (4488 Beszterec, 

Kossuth út 42.) és Újdombrád Község Önkormányzat (4491 Újdombrád, Fő út 48.) teljes körű 

meghatalmazásából Eichinger Edina egyéni vállalkozó (4551 Nyíregyháza, Meggyes u. 80.) 

továbbiakban: ügyfél) kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott előzetes vizsgálati 

dokumentáció alapján megállapította, hogy a Beszterec-Tiszatelek-Újdombrád települések 

szennyvízcsatorna-hálózatának 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 jogerős határozat beszerzése szükséges: 

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

kivitelezés 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. 

 

Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése alól nem 

mentesít. 

A határozat kiadásakor alapul vett körülmények jelentős megváltozását a Főosztályhoz 15 napon belül 

írásban be kell jelenteni. 

A Főosztály megállapítja, hogy az 1262-1/2018. számú függő hatályú végzéshez nem fűződik joghatás, 

mivel az ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

Levegőtisztaság-védelmi előírások: 

 

 Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. 

 Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. 

 A bűzzel való terhelés megelőzése, csökkentése érdekében a szennyvízátemelők aknafedelét 

biofilterrel kell ellátni. 
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Természetvédelmi előírások: 

 

 Az építés során ügyelni kell arra, hogy a megnyitott földárkok a lehető legrövidebb ideig maradjanak 

nyitva, így elkerülhető, hogy azokba védett kétéltűek, hüllők hulljanak bele. Amennyiben ez mégis 

előfordulna, azokat a betemetés előtt el kell távolítani. 

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

 A kivitelezés során csak a szükséges területet szabad igénybe venni, az építési területen kívül 

depóniát létrehozni, hulladékot tárolni tilos. 

A Beszterec 087, 089, 0101/3 hrsz.-ú és Dombrád 0292, 0293/1-2 hrsz.-ú ingatlanokon 

munkagépekkel közlekedni, depóniát létrehozni, hulladékot tárolni, vagy bármilyen egyéb módon 

igénybe venni, károsítani tilos. 

 A létesítést követően a gyomosodás megelőzése érdekében az akác, selyemkóró, parlagfű, 

szerbtövis, aranyvessző és egyéb invazív fajok irtásáról a bolygatott területeken gondoskodni kell.  

 

Az eljárás során vizsgált szakkérdésben megfogalmazott előírások: 

A termőföldre gyakorolt hatások:  

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

bekezdésének előírásait, amely szerint az érintett (Tiszatelek 05/10 hrsz.-ú, szántó művelési ágú 

terület új közös szennyvíztisztító telep építése) és a szomszédos termőföldeken a talajvédő-

gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld talajidegen anyagokkal nem 

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

tárolható. 

A termőföld mennyiségi védelme: 

Beszterec, Tiszatelek, Dombrád, Vasmegyer: 

 Az érintett termőföld területek más célú hasznosításának engedélyezése a beruházás 

megvalósításának előfeltétele. 

 A beruházás megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az eljárás tárgyát képező, 

földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett 

tevékenység, létesítmény ne akadályozza. 

Újdombrád: 

 A tervezett szennyvízcsatorna-hálózat nyomvonalának – az Újdombrád települést 

szennyvíztisztító-teleppel összekötő szakasz – kiépítése a 048/20 helyrajzi számú ingatlan 

érintésével valósul meg, így mezőgazdasági művelés alatt álló terület igénybevételével jár; ezért 

a jogszabály értelmében a beruházás csak az érintett termőföld más célú végleges 

hasznosítására adott, jogerős ingatlanügyi hatósági engedély birtokában kezdhető meg. 

A kulturális örökség védelme: 

 A beruházás tekintetében a hatályos jogszabályoknak tartalmi és formai szempontból megfelelő 

előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, és azt hatóságomnak a feltárási projekttervvel 

együtt véleményezésre a beruházás kivitelezésének megkezdése előtt, legkésőbb a 

munkaterület átadás-átvételi eljárás előtt 30 nappal be kell nyújtani. 

a) Az előzetes régészeti dokumentációt a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó 

műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés, terepbejárás és szükség szerint próbafeltárás 

alkalmazásával kell elkészíteni. 
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b) A beruházó az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére jogosult Budavári 

Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.-vel írásbeli szerződést köteles kötni. 

 A régészeti feladatellátás részleteit az előzetes régészeti dokumentáció és a projektterv 

ismeretében hatóságom, a régészeti feladatellátásra jogosult Jósa András Múzeummal, illetve a 

kivitelező bevonásával külön egyeztetés keretében kell meghatározni. 

 Az elkészített előzetes régészeti dokumentáció feltárási projekttervének eredményei alapján 

további régészeti szakfeladatok (régészeti megfigyelés, teljes felületű feltárás) megállapítására 

kerülhet sor. 

 A tervezett beruházás kivitelezése csak az előzetes régészeti dokumentáció feltárási 

projekttervében javasolt régészeti kutatások befejezése után kezdhető el, a feltárt terület 

nagyságát és határait a munkaterület átadás-átvételről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

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

a Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályt tájékoztatni. A műszaki átadás-átvételhez csak 

akkor áll módunkban hozzájárulni, ha kérelemhez csatolják a régészeti megfigyelésről szóló 

jelentést 

Erdő védelme: 

A Tiszatelek 0162/1 és 069 hrsz.-ú ingatlanok, a Tiszatelek 104 A és 155 A erdőtervi jelű erdőrészletekre 

vonatkozóan az igénybevételi eljárást a beruházás megkezdéséig a beruházó folytassa le az erdészeti 

hatóság előtt. 

Ásványi nyersanyag védelme: 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció részét kell képezze, az 

előzetes vizsgálati dokumentációban is szereplő „földmunkák” során kitermelésre kerülő ásványi 

nyersanyag mennyiségnek az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, 

valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti 

besorolása, a mennyiség meghatározása, külön megjelenítve a beruházással összefüggésben 

felhasználni tervezett és a „kitermelt, de vissza nem töltött” mennyiséget. 

 

Az eljárásba bevont szakhatóság: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/1786-1/2018.ált. számon 

kiadott szakhatósági állásfoglalása: 

„Beszterec-Tiszatelek-Újdombrád települések szennyvízcsatorna-hálózatának megvalósítására 

vonatkozó előzetes vizsgálata ügyében indult eljárásában, hivatkozva a környezetvédelmi és 

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

Korm. rendelet (továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. 

táblázatának 3. pontjában szereplő jogkörére, a tervezett tevékenység megvalósításának 

környezetvédelmi engedélyezéséhez az előzetes vizsgálati dokumentáció és rendelkezésemre 

álló adatok alapján az alábbi előírások betartása mellett hozzájárul:” 

1. A vízilétesítményeinek kialakítása és üzemeltetése vízjogi engedély köteles a vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. 28.§ (1) bekezdése alapján: „Vízjogi engedély szükséges - jogszabály által 

bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve 

vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély), 
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továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz 

(üzemeltetési engedély). 

A tervezett tevékenység megvalósításához kapcsolódó vízilétesítmények kialakítása csak a 

vízügyi hatóság által kiadott jogerős vízjogi létesítési engedély, az üzemeltetése jogerős vízjogi 

üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg. 

A vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelmet és mellékletét képező engedélyes tervet a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-ában, 

valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. 

(XII. 29.) BM rendeletben foglalt követelményeknek betartásával, megfelelő tervezői 

jogosultsággal rendelkező tervezővel kell elkészíttetni és a területileg illetékes vízügyi 

hatósághoz benyújtani. A megvalósult vízilétesítmények használatbavételéhez szükséges vízjogi 

üzemeltetési engedély kérelméről és mellékleteiről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a és a 

41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben rendelkezik. 

2. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a létesítmények kialakításánál 

és használatánál, a tevékenység végzésénél, a szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésénél a 

felszín alatti vizek védelmének szabályairól szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait 

maradéktalanul be kell tartani. 

3. 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. 

4. 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. 

5. A vízilétesítmények megvalósításánál/üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a 

vízilétesítményekre vonatkozó érvényes vízjogi létesítési/üzemeltetési engedélyek előírásait 

maradéktalanul be kell tartani. 

6. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése 

alapján: „Az engedélyköteles tevékenység folytatójának az (1) bekezdésben szereplő engedély 

megszerzése céljából elővizsgálatot kell végeznie. Ennek keretében vízfolyásba történő 

bevezetés esetén vizsgálni kell a vízfolyás időszakosságát is.” 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az ügy érdemében hozott 

határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

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 a közlés napján véglegessé válik. 

Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a határozat 

közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani a Főosztályhoz.  

A keresetlevél alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról illetve a 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz való továbbításáról dönthet. 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.  
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A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak jelen határozat elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Tiszatelek Község Önkormányzat (4487 Tiszatelek, Tanács u. 20.), Beszterec Község Önkormányzat 

(4488 Beszterec, Kossuth út 42.) és Újdombrád Község Önkormányzat (4491 Újdombrád, Fő út 48.) 

teljes körű meghatalmazásából Eichinger Edina egyéni vállalkozó (4551 Nyíregyháza, Meggyes u. 80.) 

2018. január 23-án a Beszterec-Tiszatelek-Újdombrád települések szennyvízcsatorna-hálózat 

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

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

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

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

előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Főosztályra.  

Az előzetes vizsgálati dokumentáció munkarészeinek kidolgozásában szakértői jogosultsággal 

rendelkező szakértők vettek részt. 

 

A tervezett tevékenység: 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A Beszterec – Tiszatelek – Újdombrád településeken nincs meglévő szennyvízcsatorna hálózat, ezért 

annak kiépítését tervezik megvalósítani. A projekt során az érintett településeken megépül a gravitációs 

szennyvízcsatorna rendszer, mely a keletkező szennyvizet a szennyvízátemelők és nyomóvezetékek 

segítségével a tervezett új közös szennyvíztisztító telepre vezeti. A szennyvíztisztító telep helye 

Tiszatelek külterületén a 05/10 hrsz-ú területen van, a Besztereci és Dombrádi közigazgatási terület 

határ mellett. A beruházás célja a településeken keletkező kommunális szennyvíz környezetterhelésének 

csökkentése, a szennyvíz összegyűjtése, előírás szerinti tisztítása által. 

A csatornahálózat és átemelők közterületen kerülnek kiépítésre. Beszterecről, Tiszatelek lakott 

külterületről és Újdombrádról D140 PE80 CSDR17,6 külterületi nyomóvezetéken, Tiszatelek belterületi 

részéről D110 PE80 CSDR17,6 külterületi nyomóvezetéken keresztül jut el a szennyvíz a Tiszatelek 

településen (05/10 hrsz) tervezett 259 m3/d kapacitású szennyvíztelepre. A tisztított szennyvíz 

befogadója a Belfő csatorna 16+690 km szelvénye. A bevezetést D160 PE nyomóvezetékkel, 

töltéskeresztezéssel kell megoldani. 

A beruházással érintett települések: Tiszatelek, Beszterec, Újdombrád, Dombrád, és Vasmegyer 

települések. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

A környezethasználó az előzetes vizsgálatot a Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

kezdeményezte a Főosztályon, tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás a Korm. r. 3. sz. 

mellékletének 104. pontja – „Szennyvízgyűjtő hálózat a) 2000 lakosegyenérték-kapacitástól” – hatálya 

alá tartozik, így a Főosztály előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra 

kötelezett tevékenységnek minősül.  

Az előzetes vizsgálati eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

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

főszáma alapján díjköteles, a díj mértéke 250.000. Ft.  
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Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 129. § (1) 

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

viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

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

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

igazgatási szolgáltatási díj eljárási költség, melyet az ügyfél a Főosztály 1262-2/2018. számú felhívására 

az eljárás során megfizetett. 

Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a kérelemre indult eljárásban, a 43. § (7)-(8) bekezdésében foglalt 

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

hoz. 

Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül 1262-

1/2018. számon függő hatályú végzést hozott, amelyhez nem fűződik joghatás, mivel a Főosztály az 

ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 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 közzététellel egyidejűleg a 

közleményt, a kérelmet és mellékleteit 1262-3/2018. számon a tervezett tevékenység telepítési helye 

szerinti települések, Tiszatelek, Beszterec, Újdombrád, Dombrád és Vasmegyer települések Jegyzőinek 

megküldte, akik gondoskodtak a közlemény közhírré tételéről. Az eljárás megindításáról szóló 

közlemény közzétételének időtartama alatt a Főosztályhoz nem érkezett észrevétel. 

A Főosztály a 1262-18/2018. számú végzésében hiánypótlást adott ki az ügyfél részére. Az ügyfél a 

hiánypótlásban foglaltakat a Főosztály felé teljesítette. 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott dokumentáció, hiánypótlás, 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 a 1262-4/2018. számú végzésében, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) 

bekezdése, valamint a rendelet 5. sz. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján szakhatóságként a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste meg a hatáskörébe tartozó 

szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/1786-1/2018. ált. 

számú szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység megvalósításához előírások 

megadásával járult hozzá. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„A Főosztály 2018. február 01-én érkezett 1262-4/2018. számú megkeresésében Tiszatelek Község 

Önkormányzata (4487 Tiszatelek, Táncsics u. 20.), Beszterec Község Önkormányzata (4488 Beszterec, 

Kossuth út 42.) és Újdombrád Község Önkormányzata (4491 Újdombrád, Fő út 48.) mint 

környezethasználók megbízásából eljáró Eichinger Edina egyéni vállalkozó (4551 Nyíregyáza, Meggyes 

u. 80.) által kezdeményezett, Beszterec-Tiszatelek-Újdombrád települések szennyvízcsatorna-

hálózatának megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálata ügyében indult eljárásában szakhatósági 

állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal az előzetes vizsgálati eljárásban a 71/2015. (III. 30.) 

Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján az alábbi 

szakkérdésben kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását: 

  „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, 
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továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a 

mederfenntartásra milyen hatást gyakorol (vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)” 

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

mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-

e (vízvédelmi hatáskörében eljárva)” 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú területi vízügyi szakhatóság vízgazdálkodási és 

vízvédelmi hatáskörben eljárva, Beszterec-Tiszatelek-Újdombrád települések szennyvízcsatorna-

hálózatának megvalósításához előírásokkal hozzájárult, tekintettel arra, hogy az előzetes vizsgálati 

dokumentáció és a rendelkezésemre álló egyéb adatok, dokumentumok alapján a rendelkező részben 

foglalt előírások betartása mellett, a tervezett tevékenységből a felszíni és felszín alatti vizekre káros 

hatás nem feltételezhető. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok 

alapján az alábbiakat állapította meg: 

A tervezett tevékenység közüzemi vízbázist nem érint. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a 

mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. 

rendelet 5. §-a és a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (Mepar) szerint az érintett területek 

nitrát érzékenyek. 

A településeken nincs meglévő szennyvízcsatorna hálózat, csak a már említett folyékonyhulladék kezelő 

telep létezik, melynek üzemeltetője a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 

A „Tiszatelek központú agglomeráció szennyvízelvezetése és –tisztítása” projekt megvalósítása során a 

25/2002 (II.27.) Korm. Rendeletben szereplő agglomerációs érintett települések: Beszterec, Tiszatelek, 

Újdombrád. 

A projekt során az érintett településeken megépül a gravitációs szennyvízcsatorna rendszer, mely a 

keletkező szennyvizet a szennyvízátemelők és nyomóvezetékek segítségével a tervezett új közös 

szennyvíztisztító telepre vezeti. A szennyvíztisztító telep helye Tiszatelek külterületén a 05/10 hrsz-ú 

területen van, a Besztereci és Dombrádi közigazgatási terület határ mellett. 

A beruházás célja a településeken keletkező kommunális szennyvíz környezetterhelésének 

csökkentése, a szennyvíz összegyűjtése, előírás szerinti tisztítása által. A már említett meglévő 

folyékonyhulladék kezelő telep továbbra is megmarad a gazdaságosan nem csatornázható külterületi 

szórvány lakott területek szennyvizének fogadására és kezelésére. 

A tervezett tevékenység során a vízilétesítmények megvalósítása és használatba vétele jogerős vízjogi 

létesítési/üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg. 

A megvalósult vízilétesítmények használatbavételhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély 

beszerzéséről a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. 

és 15 §-a, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 

29.) BM rendeletben foglalt követelményeknek alapján rendelkeztem. 

A vízjogi létesítési engedély alapján megvalósuló vízilétesítmények üzemeltetésénél, vízhasználatok 

gyakorlásánál a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglaltak betartását a rendelkező részben 

foglaltak szerint előírtam. 

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

összhangban, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet és a felszín alatti vizek állapotáról készült országos 

érzékenységi térkép alapján a rehabilitációval érintett települések a fokozottan érzékeny, valamint az 

érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen helyezkednek el. A besorolását az alábbi táblázat 

mutatja be: 
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település besorolás 

Beszterec érzékeny 

Tiszatelek fokozottan érzékeny 

Újdombrád érzékeny 

 

A tevékenységek végzésének vízvédelmi feltételeiről, követelményeiről a felszín alatti és felszíni vizek jó 

minőségi állapotának elérése, biztosítása érdekében a vizek szennyeződésének megelőzéséről a felszín 

alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján 

rendelkeztem. 

A vizek szennyeződésének megelőzésére, kizárására vonatkozóan külön előírást tettem. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva, a tervezett 

tevékenység megvalósításának környezetvédelmi engedélyezéséhez a rendelkező részben foglalt 

előírások betartása mellett hozzájárult, tekintettel arra, hogy a tevékenységhez kapcsolódó 

vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények az előírások maradéktalan betartásával biztosíthatók. 

Fentiek alapján 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. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

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

állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles megadni. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében, valamint a vízügyi igazgatási 

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

4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott hatáskörében és 2. számú melléklet 7. 

pontjában megállapított illetékességében eljárva, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés 

és 5. számú melléklete II. táblázatának 3. pontjában szereplő pontjában megállapított hatáskörben, az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § alapján, a 

80. §-ban meghatározott formában, a 81. § -nak megfelelő tartalommal hozta meg. 

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

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

részére megküldeni szíveskedjen.” 

 

A Főosztály a 1262-5/2018. számú ügyiratában a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése 

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

kapcsolatban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Népegészségügyi Osztályát, a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi 

Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, a Szabolcs- Szatmár-

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

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

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

Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Földhivatali Osztályát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztályát, 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályát és a 
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Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítészt 

kereste meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Népegészségügyi Osztály az SZ/NEF/00265-2/2018. számú szakkérdés vizsgálatában megállapította, 

hogy a 

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

kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására 

javaslatot nem tesz.” 

Szakkérdés vizsgálatát az alábbiakkal indokolta: 

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

meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai állásfoglalás kialakítására vonatkozó feladatkörrel 

és szakismerettel 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], a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztálya megállapította, hogy: 

 a szennyvízcsatorna-hálózat létesítése és 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály az SZ-10/106/00347-4/2018. számú szakkérdés vizsgálatában 

tett előírását a határozat rendelkező része tartalmazza. Indoklása az alábbi: 

 

„A szakkérdésben történt megkeresésre a javasolt kikötések indoklása: 

A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a hatósági 

nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyeket érint. 

A mellékelt kérelem alapján megállapítottam, hogy a beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. a) pontja szerint nagyberuházásnak minősül. 
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A Kötv. 23/C. § (1) bekezdése előírja, hogy nagyberuházás megvalósítása esetén előzetes régészeti 

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

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

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

és pontosítására szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás 

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

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

leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum. ” 

A Kötv. 23/C. § (5) bekezdése kimondja, hogy az előzetes régészeti dokumentációt próbafeltárás 

alkalmazásával kell elkészíteni, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

496/2016. (Xll.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 22. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott 

kivételekkel. A Korm. r. 22. § (1) bekezdése szerint egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció 

készíthető, ha a beruházás jellege próbafeltárás végzését nem indokolja, vagy azt nem teszi lehetővé, 

továbbá a (1) bekezdésben felsorolt esetekben egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció 

készíthető: a) 3,5 méternél keskenyebb nyomvonalas közművek létesítése esetén. 

A fentiekre hivatkozással a Kötv. 23/C. § (1) bekezdése alapján a teljes előzetes régészeti dokumentáció 

elkészítéséről rendelkeztem, a rendelkező részben ismertetett módon. 

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

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

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

Az előzetes régészeti dokumentáció az elvégzendő régészeti feladatellátás formájának meghatározása 

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

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

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

feltárási projektterv. A feltárási projektterv meghatározza a nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi 

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

kockázatokat. A feltárási projektterv tartalmazza továbbá a projektterv készítésének időpontjában 

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

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

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

területi szakaszait és a szakaszolás indokait ” 

A Korm. r. 24. § (1) bekezdése alapján a nagyberuházás vagy a kisajátítás egészére - lehetőség szerint - 

egyetlen feltárási projekttervet kell készíteni. 

A Kötv. 23/F. § (6) bekezdése kimondja, hogy „a beruházót terheli az előzetes régészeti dokumentáció - 

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

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

A Kötv. 23/C. § (3) és a Korm. r. 3. § (3) bekezdése szerint az előzetes régészeti dokumentációt a 

beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. 

(Elérhetősége: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.; Postacím: 1113 Budapest, Daróczi út 3.; 

http://budavari.kft.hu/; Tel.: +36 1 430 6027, E-mail: regeszetiprojektiroda@forsterkozpont.hu) készíti el 

oly módon, hogy a Kötv. 23/C. § (6) bekezdés alapján más feltárásra jogosult intézményt, és akkreditált 

szervezetet is bevonhat. 

A szakkérdésben történt megkeresés alapján a Korm. r. 72. § (1) pontjában felsorolt szakkérdéseket 

vizsgáltam. 
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A szakkérdés vizsgálata az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 65. § (1) 

bekezdésén, illetve a Korm. r. 71. § és 72. §-án alapszik. 

Hatóságom hatáskörét a Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a környezetvédelmi és 

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

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

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) Mvm utasítás 24. §-a, illetékességét a 

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

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

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály az SZ/84/00405-

2/2018. számú szakkérdés vizsgálatában tett előírását a határozat rendelkező része tartalmazza. 

Indoklása az alábbi: 

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

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

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.” 

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

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

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 3. § (2) bekezdése rendelkezik.  

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. 

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

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

Ezen nyilatkozatot a talajvédelmi hatóság a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) vonatkozó 

előírásainak figyelembevételével, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 28. § (2) bekezdés és 

az 5. számú melléklet I. táblázat 5. pontja, valamint a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás (a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról) 24-27. §-a, illetve az  előzetes 

vizsgálati dokumentáció (készítette: Eichinger Edina környezetvédelmi szakértő, egyéni vállalkozó, 

készült: Nyíregyháza, 2017.) alapján adta ki.” 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály 

Erdőfelügyeleti Osztály a HB-03/ERD/03948-2/2018. számú szakkérdés vizsgálatában tett előírását a 

határozat rendelkező része tartalmazza. Indoklása az alábbi: 

„Az erdészeti hatóság a rendelkezésre álló dokumentáció és a közhiteles nyilvántartása, az Országos 

Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: Adattár) adatai alapján megállapította, hogy a Beszterec- 

Tiszatelek-Újdombrád települések tervezett szennyvízcsatornázása a Tiszatelek 0162/1 és 069 hrsz.-ú 

ingatlanok esetében erdőtervezett területeket érint. (A földrészletek ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 

művelési ága gyep, illetve szántó.) Az érintett területeket az Adattár Tiszatelek 104 A és 155 A erdőtervi 

jelű erdőrészletekként tartja nyilván. Az erdőrészletek határai egyik esetben sem azonosak a 

földrészletek határaival. Az erdőként nyilvántartott területek elhelyezkedése a 

www.erdoterkep.nebih.gov.hu weblapon megtekinthető. 

A szakkérdésre megküldött előzetes vizsgálati dokumentáció alapján nem lehet négyzetméter pontosan 

megállapítani, hogy a beruházás érinti-e a fent említett ingatlanokon az Adattárban nyilvántartott 

erdőterületeket, vagy sem. A véleményezett érintettség, meglévő erdőt érintő beruházás esetén a 
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kérelmezőnek a beruházás megkezdése előtt az erdészeti hatóságnál le kell folytatnia az erdőről, az 

erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (a továbbiakban: Evt.) erdőterület 

igénybevételére és az igénybevétel engedélyezésére vonatkozó szabályaira (77-84. §) vonatkozó 

eljárást. Az erdő igénybevételére vonatkozó részletes szabályozást az Evt. végrehajtására kiadott 

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 54. §-a és az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint 

hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XlI. 21.) Korm. rendelet 11-12. §-ai 

tartalmazzák. 

A fentiek értelmében az erdészeti hatóság az alábbi feltételek előírásával járul hozzá a Beszterec- 

Tiszatelek-Újdombrád települések tervezett szennyvíz-csatornázásához: 

 Tiszatelek 0162/1 és 069 hrsz.-ú ingatlanok, a Tiszatelek 104 A és 155 A erdőtervi jelű 
erdőrészletekre vonatkozóan az igénybevételi eljárást a beruházás megkezdéséig a beruházó 
folytassa le az erdészeti hatóság előtt. 

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

jogosult annak megállapítására, és igazolására, hogy mely terület minősül az erdőről, az erdő 

védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben meghatározott erdőnek. 

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

hatósági feladatkörében eljáró Erdőfelügyeleti Osztályának hatáskörét a földművelésügyi hatósági és 

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

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

számú melléklet 8. pontja állapítja meg.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Földhivatali Osztály a 

10082/2/2018. számú szakkérdés vizsgálatában tett előírását a határozat rendelkező része tartalmazza. 

Indoklása az alábbi: 

 „A szakkérdésben foglaltakat kizárólag Újdombrád község szennyvíz-hálózatának kiépítésére 

vonatkozóan tartalmaznak állásfoglalást, mivel a beruházással érintett települések közül Beszterec és 

Tiszatelek község nem tartozik a Kisvárdai Járási Hivatal Földhivatali Osztályának illetékességi 

területéhez. 

A mellékletben megküldött, előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítottam, hogy az 

Újdombrád településen tervezett szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése a 048/20 helyrajzi számú, szántó 

művelési ágban nyilvántartott földrészlet kivételével, művelés alól kivett / bel- és külterületi ingatlanokat 

érint. 

A 2007. évi CXXIX. törvény (termőföld védőiméről szóló) 10. § (1) bekezdés értelmében „Az ingatlanügyi 

hatóság engedélyével lehet a termőföldet más célra hasznosítani. Az engedély hiánya esetén a más 

hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt 

jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági 

engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.” 

 Mivel a tervezett szennyvízcsatorna-hálózat nyomvonalának – az Újdombrád települést 

szennyvíztisztító-teleppel összekötő szakasz – kiépítése a 048/20 helyrajzi számú ingatlan 

érintésével valósul meg, így mezőgazdasági művelés alatt álló terület igénybevételével jár; ezért 

a jogszabály értelmében a beruházás csak az érintett termőföld más célú végleges 

hasznosítására adott, jogerős ingatlanügyi hatósági engedély birtokában kezdhető meg. 

A szakkérdés vizsgálata tárgyában előterjesztett megkeresés a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

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

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a Kisvárdai Járási Földhivatali Osztályának 

hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
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kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 37.§ (1) bekezdése és 1. számú mellékletének 16.2. 

pontja állapítja meg.” 

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

Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály a 10622/2/2018. számon szakkérdés vizsgálatát megadta. 

Szakkérdés vizsgálatában az alábbi megállapításokat tette: 

„A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a beruházás Beszterec, Tiszatelek, 

Újdombrád, Dombrád településeket érinti, a beruházással érintett termőföld területek más célú időleges, 

illetve más célú, végleges hasznosításának engedélyezése a Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi 

Főosztály Földmérési és Földügyi Osztályánál nem történt meg, így az engedélyezési eljárással 

kapcsolatban a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt) értelmében 

földvédelmi szempontból kifogás merült fel. 

A Tfvt. 19. § a; pontjának rendelkezései szerint „termőföld: az a földrészlet, amely a település 

külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), 

nádas, fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve ha a földrészlet az Evt.-ben 

meghatározott erdőnek minősül;”, tehát a tervdokumentációban foglaltak alapján a beruházás során 

érintett ingatlanok egy része termőföldnek minősül. 

A Tvft. 10. § (1) bekezdése alapján „A termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra 

hasznosítani, ide nem értve a (2) bekezdésében meghatározott eseteket. Az engedély hiánya esetén a 

más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt 

jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági 

engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.” 

A hivatkozott jogszabály 9. § (1) bekezdésének a; pontja alapján „a termőföld olyan időleges vagy 

végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen 

vagy véglegesen alkalmatlanná válik”. 

Mindezek alapján a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó szakkérdés tekintetében az érintett 

termőföld terület más célú hasznosításának engedélyezése a beruházás megvalósításának előfeltétele. 

A Tvft. 11. § (1) bekezdése értelmében „Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a 

gyengébb minőségű termőföld igénybevételével – lehet felhasználni.” míg a (2) bekezdés alapján „Az 

átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött 

igénybevétel céljából lehet.” 

A beruházás megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az eljárás tárgyát képező, 

földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett 

tevékenység, létesítmény ne akadályozza. 

A Nyíregyházi Járási Hivatal hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet állapítja meg, miszerint 

„36. § c) A Kormány ingatlanügyi hatóságként a földügyi igazgatási hatáskörében eljáró járási (fővárosi 

kerületi) hivatalt jelöli ki.” 

„37. § (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes, 

földügyi igazgatási hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal, másodfokon az ingatlan fekvése 

szerint illetékes, földügyi igazgatási hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jár el 

ingatlanügyi hatóságként.” 

Az illetékességet a 37. § (3) bekezdése állapítja meg, miszerint „A termőföld védelméről szóló törvény 

szerinti földvédelmi, földminősítési és újrahasznosítási eljárást, ha az eljárás tárgyát képező földrészletek 
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a megyén belül különböző, az e §-ban meghatározott hatáskörében eljáró járási hivatal illetékességi 

területéhez tartoznak, ingatlanügyi hatóságként a) a megyeszékhely szerinti járási hivatal folytatja le.” 

A Tfvt. 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján „A földvédelmi eljárást az ingatlanügyi hatóság folytatja 

le.”. 

A Tfvt. 8. § (2) bekezdése értelmében „A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell 

lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek 

megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.”, míg a 

8/A. § előírja, hogy „Földvédelmi szakkérdés vizsgálata során a 8. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat 

alkalmazni kell.”.” 

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

BO/15/0348-2/2018. számon szakkérdés vizsgálatát megadta. Szakkérdés vizsgálatában az alábbi 

megállapításokat tette: 

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 28. § (1) bekezdése és az 5. számú 

melléklet I. táblázat 8. pontjának értelmében a kormányhivatal előzetes vizsgálati eljárásban köteles 

vizsgálni az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való 

hatását, mint szakkérdést az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából. 

A Hatóságom rendelkezésére bocsátott iratanyag áttanulmányozását követően jelen szakkérdés 

vizsgálatára irányadó megkeresésben foglaltakra reflektálva jogi álláspontom talaján az alábbi 

megállapítást teszem: 

A Beszterec-Tiszatelek-Újdombrád települések szennyvízcsatorna-hálózatának kivitelezése során 

felmerül az ásványi nyersanyag, mint hatásviselő környezeti elem, érintettsége. Tekintettel arra, hogy a 

szennyvízcsatorna-hálózathoz kapcsolódó csatorna, vezeték és műtárgyak létesítése vízjogi hatósági 

engedély alapján kell megvalósuljon és a létesítési munkákkal járó kitermelés is az engedélyezett 

tevékenység részét képezi az ásványi nyersanyaggal kapcsolatos előírásainkat a vízjogi eljárásban 

érvényesítjük. Jelen előzetes vizsgálati eljárásban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a vízjogi létesítési 

engedélyezési dokumentáció részét kell képezze, az előzetes vizsgálati dokumentációban is szereplő 

„földmunkák” során kitermelésre kerülő ásványi nyersanyag mennyiségnek az ásványi nyersanyagok és 

a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti besorolása, a mennyiség meghatározása, külön megjelenítve a 

beruházással összefüggésben felhasználni tervezett és a „kitermelt, de vissza nem töltött” mennyiséget.” 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész az 

SZ/4ÁF/00245-2/2017. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát és 

megállapította, hogy: 

Környezetvédelmi hatósági eljárásban az állami főépítésznek akkor van hatásköre, ha a tervezett 

létesítés 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 5. számú melléklet I. táblázat 9. pontja 

szerint, a kérelem a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv 

tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 

közzétételük részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti országos vagy térségi jelentőségű 

műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős 

módosítására irányul. 

2003. évi XXVI. törvény (Országos Területrendezési Terv) és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Területrendezési Terv alapján, tárgyi beruházás nem része országos vagy térségi jelentőségű műszaki 

infrastruktúra hálózatnak. 

A fentiek alapján megállapítom, hogy az ügyben határkörrel nem rendelkezem. 
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A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 1262-6/2018. 

számú végzésében megkereséssel fordult Tiszatelek, Beszterec, Újdombrád, Dombrád és 

Vasmegyer települések Jegyzőihez, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjéhez a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhang 

megállapítása érdekében. 

Tiszateleki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője az I./259-2/2018. számon az alábbi nyilatkozatot 

adta: 

„A tervezett tevékenység Tiszatelek Község Önkormányzat 8/2006. (VIII.31.) Képviselő-testületi 

rendeletével jóváhagyott többször módosított Helyi Építési Szabályzatnak és Településrendezési 

Tervnek megfelelnek, azzal összhangban vannak. 

A tervezett létesítmény, tevékenység a Tiszatelek Község Önkormányzat 8/2006. (VIII.31.) Képviselő-

testületi rendeletével jóváhagyott többször módosított Helyi Építési Szabályzatnak és 

Településrendezési Tervben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel. 

Az eljárási cselekmény kapcsán hatóságunknál egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak 

megállapításáról is viseléséről nem rendelkeztem. 

Nyilatkozatomat a fent hivatkozott jogszabályok alapján az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 63. § előírásainak megfelelően hoztam meg. 

Hatáskörömet, illetékességemet-figyelemmel a vonatkozó Ákr. 15-18 §-ai illetve a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) 

Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján állapítottam meg.” 

Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője az I/628-1-2/2018. számon az alábbi nyilatkozatot 

adta: 

„A tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel összhangban van Dombrád Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (X.10.) önkormányzati rendelete alapján. 

A tervezett tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással összhangban van a 20/2013. (X.25.) Dombrád Város helyi jelentőségű természeti 

területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem szabályairól szóló rendelet 

alapján.” 

Újdombrád Községi Önkormányzat a III/167-2/2018. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

„A 1262-6/2018 ügyszámú levelére hivatkozva Újdombrád Község Önkormányzata részéről ezúton 

tájékoztatom arról, hogy a tervezett tevékenység a település településrendezési eszközeivel és a helyi 

környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban van.” 

Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a KEM/2687-4/2018. számon az alábbi 

nyilatkozatot adta: 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és 

Természetvédelmi Osztály megkeresésére, Eichinger Edina egyéni vállalkozó által kezdeményezett 

eljárással kapcsolatban tájékoztatom, hogy Beszterec-Tiszatelek-Újdombrád települések tervezett 

szennyvízcsatorna hálózatának beruházása Vasmegyer Község Önkormányzat Képviselő – testülete 
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1/2010. (I.14.) számú rendeletével elfogadott és többször módosított Helyi Építési Szabályzatának és 

Szabályozási Tervének megfelel, helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint.” 

Kéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a Bes/179-4/2018. számon az alábbi nyilatkozatot adta:  

„Beszterec Község Képviselő-testületének 12/2017. (XII. 29.) Beszterec Község településképének 

védelméről szóló rendeletében foglaltakkal, nem ellentétes a tervezett beruházás, azzal összhangban 

van. 

Indokolás 

A kérelmet és a dokumentációt megvizsgáltam és eljárásom során megállapítottam, hogy Beszterec 

Község Képviselő-testületének 12/2017. (XII. 29.) Beszterec Község településképének védelméről szóló 

rendeletében foglaltakkal, nem ellentétes a tervezett beruházás, azzal összhangban van. A környezet- 

és természetvédelemmel kapcsolatban önkormányzati szabályozás külön nincs. 

Döntésemet környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat allátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés i) pontja, a 13. § (1) bekezdés e) 

pontja alapján, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezésről szóló 

314/2005. Korm. rendeletben biztosított jogkörömben hoztam meg. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény 80 – 81. § alapján döntöttem, az 

önálló fellebbezés lehetőségét a 116. § zárja ki.” 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

Természetvédelem: 

A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a tervezett 

szennyvízcsatorna nyomvonala védett, illetve Natura 2000 területet nem érint. A nyomvonalban, illetve 

közvetlen környezetében szántók, gyümölcsösök, valamint akác fasorok találhatóak. A vizsgált 

élőhelyeken védett növényfajok egyedei nem kerültek elő. Egyes védett állatfajok megjelenésére 

legfeljebb a közvetett hatásterületen, eseti jelleggel, főként táplálkozás vagy vándorlás okán lehet 

számítani. A megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy az építési szakasz a növényzet egy 

részének az átmeneti károsodását okozza (bolygatás, letaposás), amely a munkagépek mozgásából, a 

szerelési tevékenységből ered. Az átmeneti károsodás az építési szakaszt követően a növényzet saját 

regenerálódási képessége folytán várhatóan rövid időn belül megszűnik. 

A rendelkezésre álló információk, valamint a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett a 

tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért, az élővilágra és tájra várhatóan nem lesz jelentős 

hatással. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (Tvt.) 42. § (1) bekezdése alapján, tilos a védett 

növényfajok egyedinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek 

veszélyeztetése, károsítása. A 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. 

Zajvédelem: 

Zajvédelmi szempontból a munkálatok legnagyobb zajkibocsátással járó része a lakott területi 

nyomvonalon az aszfalt réteg eltávolítása, a vezetékek árkainak kiásása, ezen anyagok mozgatása.  

A munkaterületen csak a nappali (6:00-22:00) megítélési időszakban dolgoznak. 
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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 Főosztálytól a zajkibocsátási határértékek betartása alól. A 13. § 

(2) szerint, 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. 

A zajkibocsátási határértékek betartása alóli felmentés kérése díjköteles, a díj mértéke a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. 

(III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 18. főszám alapján: 210.000,- Ft.  

Levegőtisztaság-védelem:  

Létesítés 

A létesítés során a munkaterületen mozgó szállítójárművek por és kipufogógáz emissziójával kell 

számolni. A csatornahálózat kivitelezése/építése során lokálisan jelentkező rövid idejű por- valamint CO, 

NOx és CH koncentráció-növekedés várható. A dokumentációban bemutatott adatok alapján 

megállapítható, hogy a beruházás megvalósításának levegőkörnyezeti hatása nem jelentős, a 

légszennyezettség egészségügyi határértékei betarthatók. 

Üzemelés 

Az üzemelés légszennyezése helyhez kötött diffúz források bűzkibocsátásával és 

bűzszennyezettségével jellemezhető. 

Bűzterhelés a csatornahálózat üzemelése során az alábbi módon lehetséges: 

- csatornahálózat üzemelés (szennyvízátemelés) 

- szippantott szennyvíz begyűjtése, szállítása. 

A dokumentációban bemutatták a bűzkibocsátás megelőzése, csökkentése érdekében alkalmazni kívánt 

műszaki megoldásokat:  

- a szennyvízátemelők légmentesen záró aknalefedése,  

- a becsatlakozó vezeték üzemi vízszint alá való vezetése, 

- Gravitációs vezetékek esetében a berothadás, szennyvíz pangás megakadályozása, kilevegőztetés 

lakóházaktól min. 100 méterre, ellenkező esetben a fedlap alá beépíthető biofiltert kell elhelyezni. 

- a szennyvízátemelők biofilterrel lesznek ellátva. 

Az üzemelésnek lakosságot zavaró bűzzel való terhelése a fentiek alkalmazása esetén várhatóan nem 

lesz.  

Felhagyás  

A felhagyás időszakában a várható légszennyezés a létesítés során keletkezett terhelésnek felel meg. 

A levegőtisztaság-védelmi előírást a levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 4.§, 30.§ 

alapján tettem. A Korm. rendelet 30.§ (2) bekezdésére hivatkozva felhívom figyelmét, hogy ha a 
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lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó 

tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható. 

Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati eljárás 
lefolytatása nem indokolt. 

Hulladékgazdálkodás:  

A kivitelezés és üzemelés során engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenység végzése nem 

történik. 

A kivitelezési munkák során építési hulladékok keletkeznek, melyeket gyűjtést követően engedéllyel 

rendelkező cég részére adnak át. 

A kivitelezési munkák során keletkező kitermelt föld nagy részét a kivitelezés helyén, a tereprendezési 

és helyreállítási munkák során felhasználják. 

A kitermelés során fel nem használt kitermelt talajt, mint hulladékot, hulladékgazdálkodási engedéllyel 

rendelkező szakcég részére adják át.   

Az üzemeltetés során normál körülmények között nem képződik hulladék.  

Talaj: 

A beruházási munkálatok során havária esetén a munkagépekből, szállítójárművekből kifolyó hidraulika 

olaj, vagy az esetlegesen elfolyó üzemanyag jelenthet kockázatot, azonban ezek csak lokális hatások 

lehetnek. Az esetleges szennyeződéseket a megfelelő itatóanyagokkal, eljárásokkal jól lokalizálhatók, 

így könnyen felszámolhatók. 

A telepítési (kivitelezési) szakaszban a talajokat érő hatások egy része mértéke minimális mértékű, más 

részük megszüntető, hatásterülete a beruházás területére korlátozódik. 

A szennyvízvezeték anyagát tekintve műanyag, mely az időjárás viszontagságainak is ellenáll. Az 

átemelők vízzáró kivitelben kerülnek kialakításra. Az üzemszerű működés esetén talajszennyezés nem 

valószínűsíthető.  

A tervezett építmény üzemszerű „működésének” a talajra, mint természeti környezetre gyakorolt hatása 

elhanyagolható. 

Országhatáron átterjedő környezeti hatások: 

A tervezési terület elhelyezkedéséből adódóan országhatáron átterjedő jelentős hatások nem várhatók.  

A Főosztály a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a 

tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. 

sz. mellékletében szereplő szempontok figyelembevételével a tervezett beruházás létesítéséből, 

üzemeltetéséből és felhagyásából nem feltételezhető olyan jelentős környezeti hatás, amely környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatását szükségessé tenné. Megállapítható továbbá, hogy a tervezett 

tevékenység nem egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység. 

A Főosztály a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy a tevékenység megkez-

déséhez a Főosztály - környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági - hatáskörébe tartozó egyéb 

határozat beszerzése szükséges.  

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésekre a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. 

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

A szakhatóság megkeresésére a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. 

számú melléklet II. táblázatának 3. pontja alapján került sor. 
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A határozat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 67. § (1) bekezdése, 

és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a 3. §, 4. § és 5. §-ai szerint 

lefolytatott eljárásban, az Ákr. 81. § szerinti tartalommal, az Ákr. 80. §-nak megfelelően, határozati 

formában lett meghozva. 

A természetvédelmi előírások a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 42. § (1) bek., 43. (1) 

bek. alapján kerültek előírásra. 

A Főosztály a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontja, (2) bekezdésében, valamint a 13. § 

(1) bek. c.) pontjában és (2) bekezdésében biztosított hatáskörben, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 

8/A. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességben járt el. 

A határozat nyilvános közzétételéről a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése, 

valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerint gondoskodok. 

A Főosztály 2018. március 5-én megállapította, hogy a tárgyi beruházás az egyes ivóvízminőség-javítási, 

szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 2. fejezet 89. pontjában szerepel, így az 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyben az Ákr. 116. § (4) bek. e.) pontja alapján 

nincs helye fellebbezésnek. 

A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per indítható az Ákr. 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény szerint. 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a díjrendelet 2. § (1), bekezdése és 1. sz. melléklet 35. főszáma 

alapján került meghatározásra. 

A határozatot az illetékes Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 

71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján megküldöm. 

Nyíregyháza, 2018. március 9. 

 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Rozinka Zsolt Illés 

főosztályvezető 
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Értesülnek: 

Postai úton - tértivel: 

Eichinger Edina egyéni vállalkozó - 4551 Nyíregyháza, Meggyes u. 80. 

Helyben 

1. Irattár 

Hivatali kapun keresztül – elektronikus tértivevénnyel: 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  

4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. 

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 Kisvárdai Járási Hivatal Földhivatali Osztály 

4600 Kisvárda, Szent György tér 8. 

8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, 

Földmérési és Földügyi Osztály, 4400 Nyíregyháza, Báthori u. 13. 

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

3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5. 

10. Tiszatelek Község Jegyzője – 4487Tiszatelek, Tanács u. 20. 

11. Beszterec Község Jegyzője – 4488 Beszterec, Kossuth út 42. 

12. Újdombrád Község Jegyzője – 4491 Újdombrád, Fő út 48. 

13. Dombrád Város Jegyzője – 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. 

14. Vasmegyer Község Jegyzője – 4502 Vasmegyer, Kossuth utca 66 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.  


