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A Nyírbátor, 0215/34, 0216/3, 0218 

hrsz., valamint a Nyírbátor 0215/16, 20, 

33, 36-39. hrsz. alatti szarvasmarha 

telep bővítésének előzetes vizsgálata 

- 

- 
    

HATÁROZAT 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a 

Bátortrade Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/A. – továbbiakban: környezethasználó) - kérelmére indult 

előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció és hiánypótlás alapján 

megállapította, hogy a Nyírbátor 0215/34, 0216/3, 0218 hrsz., valamint a Nyírbátor 0215/16, 20, 33, 36-39. 

hrsz. alatti szarvasmarha telep bővítésének megvalósításából nem feltételezhető jelentős környezeti hatás 

és a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

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

engedélyezését kizáró ok merült fel, mivel a tervezett tevékenység Nyírbátor város településrendezési 

eszközeivel jelenleg nincs összhangban. 

A tervezett tevékenység és a településrendezési eszközök közötti összhangot meg kell teremteni, 

ezáltal a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell 

szüntetni. 
 

A tevékenység megkezdése előtt a Főosztály – környezetvédelmi, természetvédelmi és 

hulladékgazdálkodási hatósági – hatáskörébe tartozó egyéb engedély beszerzése nem szükséges. 

 

A tervezett tevékenység az alábbi előírások betartása esetén nem lesz jelentős hatással a környezetre: 

Természetvédelem: 
 

- A fényszennyezés csökkentése érdekében a telephely világítására használt lámpatestek számát 

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

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

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

- A fényforrás legnagyobb megengedett fényárama 1600 Lumen lehetséges. A fényforrások színe sárgás 

színű és meleg fényű lehet. 

- Az újonnan létesülő építményeknél előnyben kell részesíteni a természetes színeket, illetve kerülni kell a 

csillogó felületeket. 

 

Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/1824-3/2021.ált. számon 

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

tevékenység megvalósításához: 
1. A tervezett tevékenység megvalósításához kapcsolódó vízilétesítmények kialakítása/üzemeltetése 

csak a vízügyi hatóság által kiadott véglegessé vált vízjogi létesítési/üzemeltetési engedély 
birtokában kezdhető meg. 

2. A telephely vízilétesítményeinek létesítésénél/üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a 
vonatkozó érvényes vízjogi létesítési/üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell 
tartani.  
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3. A trágyatárolót valamint a csurgalékvíz gyűjtőaknát vízzáróan kell kialakítani. 

4. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telephelyen végzett 
tevékenységeknél, és csapadékvizek elhelyezésénél a felszín alatti vizek védelméről szóló többször 
módosított 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani.  

5. A szennyvíz- és csurgalékvíz gyűjtő létesítményekből túlfolyással, elszivárgással a vizek nem 
szennyeződhetnek! A környezethasználó köteles a szennyvízgyűjtő létesítmények műszaki állapotát, 
vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni, az ellenőrzés tényét és eredményét dokumentálni.  

6. 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 vízszennyezéssel 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.  

7. A környezethasználó köteles a talajvíz mintavételi helyek biztonságos és állandó elérhetőségét 
biztosítani.  

8. A telephelyen a keletkező csapadékvizek elszikkasztásánál úgy kell eljárni, hogy a szikkasztásra 
igénybe vett területeken a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-
EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket 
meghaladó minőségi romlást ne okozzon.  

9. A csapadékvíz elvezető művek tisztításáról, karbantartásáról gondoskodni kell. 

 

Az eljárás során vizsgált szakkérdésben megfogalmazott előírások: 

A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata: 

1. A szarvasmarhatartás során a továbbiakban, a technológia változtatása után is be kell tartani a 2007. évi 

CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. §. (1) bekezdésének előírásait, amely szerint az érintett és a 

szomszédos mezőgazdaságilag hasznosított területeken a talajvédő-gazdálkodás feltételei nem 

romolhatnak, a termőföld - az engedélyezett, bejelentett területeken kívül - hígtrágyával, fermentlével, 

egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékkal nem szennyeződhet. 

2. Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és 

nyilvántartás rendjéről) 10. §. (1) és (2) bekezdései az 1. §. b) pontja szerint állattartást folytatók részére 

nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő.  

2017.-től minden év március 31-ig a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi 

hatóságnak kell a rendelet mellékletében meghatározott adatokat elektronikus úton megküldeni. 

3. A Nyírbátor 0216/3 hrsz.-ú legelő művelési ágú, illetve a 0218 hrsz.-ú szántó művelési ágú 

területrészeken az esőbeállók, karantén istálló, fedett silótároló, csapadékvíz tároló műtárgy, fedett jászol 

építésének megkezdése előtt az engedélyes köteles (a tervezett bevágás mélységén belül) gondoskodni 

a talaj felső humuszos termőrétegének megmentéséről és hasznosításáról a talajvédelmi terv 

előírásainak megfelelően! (A jelenleg legelő és szántó művelési ágú területeket a mezőgazdasági 

termelésből ki kell vonatni az illetékes Földhivatalnál.)  

 

Kulturális örökségvédelem: 

1. A szarvasmarha telep bővítése során az elsődleges földmunkák (tereprendezés, humuszolás, 

munkaárok földtömeg kiemelése stb.) csak régészeti megfigyelés mellett végezhetők. . A beruházó 

és/vagy a kivitelező vegye fel a kapcsolatot a Jósa András Múzeummal (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 

21.) és állapodjon meg a régészeti tevékenység elvégzéséről. 

2. A régészeti kutatás ellátását igazoló dokumentumot az örökségvédelmi hatósághoz be kell nyújtani. 
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Termőföld mennyiségi védelme: 

1. A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása az eredeti állapot helyreállításának elrendelését, 

valamint földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. 

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

hasznosítását nem akadályozhatja. 

 

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

mentesít. 

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

írásban be kell jelenteni. 

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

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

A határozatot hirdetményi úton közlöm. 

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

amely ellen - a közléstől számított harminc napon belül - közigazgatási pert lehet indítani, amelyet  a 

Debreceni Törvényszékhez címzett, de a Főosztályon írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett 

esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kezdeményezni. 

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

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

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

tárgyalást tart. 

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

keretében támadható meg. 

INDOKOLÁS 

A Bátortrade Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/A.) 2021. február 05. napján benyújtott kérelmére 

közigazgatási hatósági eljárás indult a Nyírbátori szarvasmarha telep bővítésének előzetes vizsgálata 

tárgyában. A tervezett bővítést követően a tevékenység a Nyírbátor 0215/34, 0216/3, 0218 hrsz., valamint a 

Nyírbátor 0215/16, 20, 33, 36-39. hrsz. alatti ingatlanokat érinti. 

A tervezett beruházás: 

A jelenleg is üzemelő szarvasmarha telepen tejhasznú szarvasmarha tenyésztés folyik. A tartástechnológia 

hígtrágyás rendszerű. 

A jelenleg alkalmazott tartástechnológia mellett a nem tejelő állomány (vemhes üsző, laktáción kívüli 

állomány) szabadon tartását tervezik az intenzív telep mellet lévő területeken. A legelőterületek öntözöttek. Az 

állományt természetes körülmények között kora tavasztól késő őszig tartanák itt. A területen megépítésre 

kerülnének a szükséges istállók, etetők itatók. Az istállókban keletkező trágyát tárolóba rakják, naponta a Kft. 

külső tárolójába szállítják.  

Az épületekben keletkezett hígtrágyát meglévő és tervezett hígtrágya csatornákon és csővezetékeken 

keresztül vezetik el, majd bekerül egy 40 m
3
 térfogatú tervezett gyűjtőaknába, ahonnan rendszeres 

időközönként mobil szivattyúval átemelik a meglévő csatornákba, és vezetik a központi hígtrágyagyűjtő 

aknába.  

A fedett esőbeálló épületekben keletkezett hígtrágyát 1-1 db kör alakú hígtrágya gyűjtő medencébe vezetik, s 

rendszeres időközönként szippantókocsival a biogáz üzembe szállítják. 5 db 3,0 m átmérőjű, 3,0 m mély 

gyűjtőmedencét terveznek, melyek térfogata 20 m
3
/db 

A tervezett létesítmények:  

1. Esőbeálló 1 771 m
2
,  

2. 5 db Akna 20 m
3
;  

3. Esőbeálló 1 028 m
2
,  

4. Esőbeálló 1 327 m
2
,  

5. Esőbeálló 292 m
2
,  
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6. Esőbeálló 1327 m
2
;  

7. Esőbeálló 292 m
2
,  

8. Karantén istálló 544 m
2
,  

9. Esőbeálló 2 045 m
2
;  

10. Fedett silótároló 1 056 m
2
;  

11. Csapadékvíz tároló műtárgy 1 972 m
2
;  

12.  Fedett jászol 1 276 m
2
 

 

A kérelem elbírálása: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) 

bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 3. sz. 

melléklet 130. pontja (a 3. sz. melléklet 1 -75., 80-85., 89-94., 96-101., 103., 105-128. pontjában felsorolt 

tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha 

a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény 

megvalósítása) alapján a tervezett tevékenység megvalósítása a környezetvédelmi hatóság előzetes 

vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 128. § (1) 

bekezdése alapján kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget - ha jogszabály másként nem rendelkezik 

- a kérelmező ügyfél előlegezi. Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a 

költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) 

bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj. 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) 1. számú melléklet 35. fő-

száma alapján 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint, amelyet az ügyfél a Főosztály 1283-2/2021. sz. 

végzése alapján megfizetett. 

Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül a 1283-1/2021. 

ügyszámú levélben tájékoztatta a Bátortrade Kft.-t (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/A.), hogy a Főosztály az 

előzetes vizsgálat ügyében benyújtott kérelmet teljes eljárásban bírálja el. 

 

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

követően a Főosztály hivatalában, valamint honlapján az eljárás megindításáról közleményt tett közzé, és a 3. 

§ (4) bekezdés értelmében a közhírré tétellel egyidejűleg a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a 1283-

5/2021. ügyszámú iratában a tervezett beruházás telepítési helye szerinti település, Nyírbátor Város 

Jegyzőjének megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közhírré tételének időtartama alatt sem a Főosztályhoz, sem az 

érintett település jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel.  

A Főosztály a 1283-6/2021. számú végzésében a közigazgatási hatósági eljárás megindításáról tájékoztatta, 

valamint megkereste a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot, mint a természeti értékek 

természetvédelmi kezelőjét, hogy közölje az ügy tárgyát képező ingatlanok vonatkozásában rendelkezésükre 

álló természetvédelmi adatokat, illetve az eljárás szempontjából releváns tényeket. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 1060-2/2021. számú levelében az alábbi ügyféli nyilatkozatot 

adta: 

A megkeresésben szereplő nyírbátori helyrajzi számok a rendelkezésünkre álló adatok alapján nem képezik 

sem az országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területek, sem az európai közösségi jelentőségű 

(Natura 2000) természetvédelmi rendeltetésű területek hálózatának a részét.”  

A területen a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, 

valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok 

közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet értelmében védett vagy fokozottan védett természeti érték 

előfordulásáról jelenleg nincs információnk 
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A tervezett tevékenység engedélyezése ellen az alábbi feltételek betartása esetén természetvédelmi 

szempontból kifogást nem emelünk: 

- A tervezett tevékenység csak a tárgyi ingatlanokat érintheti. 

- Indokolt, tartós kültéri megvilágításhoz (ha az nem eleve oldalirányú megvilágítás) csak teljesen 

ernyőzött, síkburás világítóeszközöket lehet használni, amelyeket olyan módon kell kialakítani és 

karbantartani, hogy fényük a vízszintes sík alá 3-4 fokkal vetüljön. A világító szerelvényenkénti 

legnagyobb megengedett fényáram 1600 lumen. Előírás, hogy meleg fényű LED-ek vagy lámpák 

kerüljenek alkalmazásra. A lámpatestekben alkalmazott fényforrás sárgás fényű, meleg 

színhőmérsékletű (legfeljebb 2700 K) legyen. 

A külterületi telephelyeken folyamatosan működő kültéri világítást nem szabad használni. Az éjszakai 

megvilágítást csak indokolt esetben (személy- és vagyonbiztonsághoz, az állattartással kapcsolatos 

tevékenységekhez) megengedett felkapcsolni, ehhez mozgásérzékelővel bekapcsoló lámpa 

alkalmazható.  

- Új világítás tervezésénél betartandóak a 211/2012. Korm. sz. rendelet 4. § (2) d) előírásai. 

 

A Főosztály a 1283-4/2021. számú levelében a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 7. §-ban meghatározott, a Vízügyi 

Igazgatóság feladatkörére tekintettel a kérelmet és mellékleteit megküldte a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.) részére. 

 

A Főosztály a 1283-10/2021. számú végzésében hiánypótlásra szólította fel az ügyfelet. 

Az ügyfél a 2021. március 04.-én érkezett kérelmében a hiánypótlás teljesítése miatt az eljárás szünetelését 

kérte, ezért a Főosztály a 1283-15/2021. számú végzésében a 2021. február 05. napján indult közigazgatási 

hatósági eljárás szünetelését 2021. március 04.-ei kezdő nappal megállapította. 

A környezethasználó a 2021. május. 27-én érkezett levelében kérte az eljárás újraindítását, egyúttal 

teljesítette a hiánypótlási felszólításban foglaltakat.  

 

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

igénybevett szakértők állásfoglalása és a rendelkezésre álló adatok alapján ítéli meg a tervezett tevékenység 

környezetre gyakorolt hatását, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. 

 

A Főosztály a 1283-8/2021. számú végzésében az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

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

szereplő szakkérdésekben szakhatóságként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot kereste meg.  
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/1824-1/2021. számú levelében foglaltak alapján a Főosztály a 

1283-11/2021. számú végzésében nyilatkozattételre, kiegészítő adatok benyújtására szólította fel az ügyfelet, 

amelyet a hiánypótlás teljesítésével együtt, 2021. május 27-én nyújtottak be. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/1824-3/2021.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában előírások betartása mellett járult hozzá a tervezett tevékenység megvaló-

sításához. A szakhatóság előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza. Állásfoglalásának indokolása:  

„A Főosztály a 2021. június 03-án érkezett 1283-23/2021. számú megkeresésében a Bátortrade Kft. (4300 

Nyírbátor, Árpád u. 156/A.) által kérelmezett, Nyírbátor 0215/34, 0216/3, 0218 hrsz., valamint Nyírbátor 

0215/16, 20, 33, 36-39. hrsz. alatti ingatlanokon tervezett szarvasmarha telep bővítésének 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, 
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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:  

 A Bátortrade Kft. a Nyírbátor külterületén lévő szarvasmarha telepen a meglévő intenzív hígtrágyás 

tartásmód mellett szabadtartásos tartásmódot kíván bevezetni, valamint a területen a 

szabadtartáshoz szükséges istállók, itatók, etetők, trágya tárolók, hígtrágya tárolók, aknák, létesítését 

tervezi. 

 A két tartásmódot egyszerre egymást kiegészítve kívánják működtetni. Az állományt természetes 

körülmények között kora tavasztól késő őszig tartanák itt.  

 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. §-a alapján: „A felszín 

alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak 

a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető 

technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával; 

b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az 

adatszolgáltatást; 

c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti 

célkitűzések teljesülését.” 

 A szarvasmarhatartás következtében éves szinten az alábbi vízmennyiségek kerülnek felhasználásra: 

szociális célú vízfelhasználás 2920 m
3
/év, technológiai, fejőház, tejház 21170 m

3
/év, állattartás 

138700 m
3
/év valamint legelő itatóvíz 4416 m

3
/év. Mindösszesen 167206 m

3
/év. 

 Bővítést követően fellépő vízigény növekedés: szociális célú vízfelhasználás 110 m
3
/év, technológiai, 

fejőház, tejház 14016 m
3
/év, állattartás 5075 m

3
/év. Mindösszesen 19201 m

3
/év. 

 Az istállókban keletkező trágyát tárolóba rakják, naponta a Kft külső tárolójába szállítanák. A 

keletkező hígtrágyát aknába gyűjtik és a Biogáz üzembe szállítják. 

 Az épületekben keletkezett hígtrágyát meglévő és tervezett hígtrágya csatornákon és csővezetékeken 

keresztül vezetik el, majd bekerül egy 40 m
3
 térfogatú tervezett gyűjtőaknába, ahonnan rendszeres 

időközönként mobil szivattyúval átemelik a meglévő csatornákba és vezetik a központi 

hígtrágyagyűjtő aknába. A központi hígtrágyagyűjtő aknában a hígtrágyát keverik, homogenizálják, 

majd a tervezett nyomóvezetéken keresztül visszavezetik (recirkuláltatják) az istálló épületébe, ahol 

ezzel a homogenizált hígtrágyával ismételten lemossák a padozatot, ezzel csökkentve a friss 

technológiai vízigényt. 

 Az utólagosan becsatolt vízkészletekre gyakorolt hatások vizsgálata szerint vannak épületek és 

technológiák, amik nem igénylik az ivóvíz minőségű víz használatát, (pl. padozatok mosása) ezért 

ezeken a helyeken nyersvíz használat történik. A tervezett megnövekedett vízkivétel a K-364 sz. kutat 

érinti. 

 A benyújtott vízkészletekre gyakorolt hatásvizsgálat alapján, a környező kutak egymásra hatásából 

eredő additív vízszintsüllyedés nulla, tekintve, hogy a kutak távolhatása között átfedés nem 

mutatkozott. 

 A K-364 számú kútban várható vízkitermelés növekedés eredményeként a távolhatása a tervezett 

vízkivétel mellett 192,6 m. Tervezett vízkivétel: 426,44 l/perc, a vízhozamgörbe alapján becsült 

depresszió: 5,76 m. A depressziós növekmény: 0,5 m, míg a távolhatás növekmény: 17,7 m. 
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 A távolhatás növekmény nem jelentős, a szomszédos kutakra a tervezett vízkivétel esetén sem fejt ki 

kedvezőtlen hatást az érintett kút. 

 A kutak hatásterületén belül érzékeny ökoszisztéma nem található. 

 A fedett esőbeálló épületekben keletkezett hígtrágyát 1-1 db tervezett kör alakú hígtrágya gyűjtő 

medencébe vezetik, s rendszeres időközönként szippantókocsival a biogáz üzembe szállítják. Így 

tervezésre került: 5 db D=3,0 m átmérőjű, 3,0 m mély gyűjtőmedence, térfogata 20 m
3
 /db 

 A tervezett szabadtartáshoz szükséges épületek 2021 II. félévében kezdődne. Befejezés 2022 évben. 

 A szarvasmarha telepen szűrt vizes és nyers vizes ivóvízvezetékek épültek ki. A tervezett épületek 

vízellátása a meglévő ivóvízvezetékek bővítésével valósul meg. Az épületekhez a vizet meglévő 

gerincvezetékekről történő leállással Ø 32 KPE vezetékekkel vezetik, majd az itatókhoz Ø 25 KPE 

vezetékeken keresztül állnak be. A telep működéséhez szükséges itatóvíz és ivóvíz a Kft vízellátó 

rendszeréről biztosított. 

 A keletkező szociális szennyvizet Városi hálózatra tervezik bocsátani. 

 A fedett esőbeállók, géptároló, borjúnevelő, ellető, IV. istálló, fedett tároló, jászolok valamint a fedett-

zárt esőbeálló tetőfelületén keletkezett csapadékvizek zöldterületeken szikkadnak el. A karantén 

istálló tetőfelületén keletkező csapadékvíz az épület két oldalán kerül elvezetésre, a fedett sílótároló 

és a III.-V. istálló összeépítésének új tetőfelületén keletkező csapadékvíz összegyűjtésre kerül.  

 A fedett silótároló-2 tetőfelülete 1604,0 m
2
, az épületről, valamint az előtte lévő burkolt felületről 

lefolyó csapadékvíz és a keletkezett csurgalékvíz elvezetésre és összegyűjtésre kerül. 

 A folyókák egy meglévő uszadékfogó műtárgyba kötnek be. Az uszadékfogó műtárgy úgy van 

kialakítva, hogy kis víznél (ha csak a silótérről folyik le csurgalékvíz) akkor a folyóka mellett lévő 

tervezett átemelő medencébe folyik a csurgalékvíz és átemelő szivattyúk segítségével elvezetésre 

kerül a biogáz üzembe. 

 Ha jelentős csapadékvíz érkezik akkor a silótéri csurgalékvíz is felhígul. Az uszadékfogóban 

megemelkedik a vízszint és továbbfolyik a tervezett csurgalékvíz tározóba. A csurgalékvíz tározóból a 

tervezett átemelő segítségével a meglévő 10 000 m
3
 térfogatú szigetelt medencébe jut, majd 

kiöntözésre kerül. 

 Éves vízmennyiség: 550 mm/év csapadékkal számolva: 2640 m
3
. Tervezett csurgalékvíz tározó 

medence hasznos térfogata: Vh = 4635 m
3
, mely térfogat lehetővé teszi, hogy a későbbiekben a 

szarvasmarha telepen keletkező csapadékvizet teljes mennyiségében összegyűjtsék és öntözésre 

felhasználják. 

 A szabadtartásos tartásmód területeinek és tervezett létesítmények: 1. Esőbeálló 1 771 m
2
, A1. Akna 

20 m
3
; 2. Esőbeálló 1 028 m

2
, 3.a. Esőbeálló 1 327 m

2
, A2. Akna 20 m

3
; 3.b. Esőbeálló 292 m

2
, 4.a 

Esőbeálló 1327 m
2
; A4. Akna 20 m

3
; 4.b. Esőbeálló 292 m

2
, 5. Karantén istálló 544 m

2
, A3. Akna 20 

m
3
; 10. Esőbeálló 2 045 m

2
; A5. Akna 20 m

3
, 6. Fedett silótároló 1 056 m

2
; 7. Csapadékvíz tároló 

műtárgy 1 972 m
2
; 8, 9. Fedett jászol 1 276 m

2
. 

 A Bátortrade Kft., mint engedélyes rendelkezik a Nyírbátor 0215/16 hrsz.-ú külterületen lévő nyírbátori 

szakosított szarvasmarha telep vízellátására és vízkezelő technológiájára, szennyvíz tisztítására és -

elhelyezésére, valamint csapadékvíz-elhelyezésére vonatkozó 36500/1839-7/2020.ált. számú (vksz.: 

21/23-1971.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel, érvényességi idő: 2025. május 31. 

 A Bátortrade Kft., mint engedélyes rendelkezik a Nyírbátori szakosított tehenészeti telep 

vízbeszerzését biztosító mélyfúrású I/a jelű (K-286) kútjára vonatkozó 3284-5/2013 számú (vksz.: 

32/82-1970.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel, érvényességi idő: 2023. július 31. 

 A Bátortrade Kft., mint engedélyes rendelkezik a Nyírbátori szarvasmarha telep - Nyírbátor 0215/16 

hrsz.-ú külterületén lévő - 2. számú (K-364) mélyfúrású kútjára vonatkozó, 36500/1718-13/2020.ált. 

és 36500/4314-11/2017. ált. számú határozatokkal módosított, 706-1/2010. számú (vksz.: 21/57-

2007.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel, érvényességi idő: 2025. május 31. 
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 A Bátortrade Kft., mint engedélyes rendelkezik a Nyírbátor 0207 hrsz.-ú külterületén létesített 6. 

számú (K-313) öntözőkútjára kiadott 3109-10/2011., 415-216/2002. és 7064-7/2006. számú 

határozatokkal módosított 415-145/1997. számú (vksz.: 3/54-1996.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel, 

érvényességi idő: 2021. október 31. 

 A Bátortrade Kft., mint engedélyes rendelkezik a Nyírbátor város külterületén lévő 7. számú (K-314) 

kútjára kiadott 1669-8/2015., 111-3/2005. számú határozatokkal módosított és a 13822-1/2009. 

számú határozattal kiegészített 415-146/1997. számú (3/55-1996. vízikönyvi számú) vízjogi 

üzemeltetési engedéllyel, érvényességi idő: 2025. augusztus 31. 

 A Bátortrade Kft., mint engedélyes rendelkezik a Nyírbátor 0207/4 hrsz.-ú földterületen lévő a 

Nyírbátori szakosított tehenészeti telep és a Nyírbátor Nyíres tanyai komposztáló- és baromfinevelő 

telep vízellátását biztosító 10. számú (K-317) mélyfúrású kútjára vonatkozó, 36500/1716-15/2020.ált., 

36500/463-1/2016.ált., 11440-5/2010., 13820-1/2009. és 1355-3/2007. számú határozatokkal 

módosított, 415-149/1997. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel, érvényességi idő: 2025. május 31. 

 A telepen 3 db talajvízfigyelő kút létesült. A Bátortrade Kft., mint engedélyes rendelkezik a Nyírbátori 

szakosított szarvasmarha telep (Nyírbátor 0215/24, 0215/31, 0216/1 hrsz.) területén lévő 3 db (Sz1., 

Sz2. és Sz3. jelű) talajvízfigyelő kútjára vonatkozó 36500/7022-9/2018.ált. számú vízjogi üzemeltetési 

engedéllyel, érvényességi idő: 2029. február 28. 

 A Bátortrade Kft. mint engedélyes részére a Nyírbátori szakosított szarvasmarha telep (Nyírbátor 

0215/16, 0215/20, 0215/32, 0215/33, 0215/36 hrsz.) ingatlanjain, bővítés miatt tervezett vízellátás és 

csapadékvíz-elhelyezés vízilétesítményeire vonatkozó vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló 

közigazgatási hatósági eljárás a 36500/5235/2020.ált. számon folyamatban van, amelyet a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által a tárgyi telephelyre vonatkozó összevont 

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban hozott 

véglegessé vált döntés tudomására jutásáig hivatalból felfüggesztett. 

 A Katasztrófavédelmi Igazgatóság továbbá megállapította, hogy Nyírbátor település a 219/2004. (VII. 

21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 

szerint a felszín alatti vizek szempontjából a fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny területek 

közé került besorolásra. 

 Az érintett ingatlan közüzemi vízbázist nem érint. 

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

közüzemi vízbázist nem érint. 

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

vonatkozó követelményeknek. 

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

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

vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a felszíni vizek 

minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. és 9. §-a alapján 

rendelkeztem. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva, a Nyírbátor 0215/34, 

0216/3, 0218 hrsz., valamint Nyírbátor 0215/16, 20, 33, 36-39. hrsz. alatti ingatlanokon tervezett 

szarvasmarha telep bővítésének előzetes vizsgálata ügyében indult engedélyezéshez hozzájárult, 

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

előírások maradéktalan betartásával biztosíthatók. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) 

bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.) 10. § (3a) bekezdése alapján a 

környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban a környezetvédelmi 
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szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben 

szakkérdésként megvizsgáltam.  

A Kvt. 66/A §. (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat 

hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana. 

A fentiek értelmében jelen eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok 

érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 

221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben és a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási 

tervéről (VGT2) szóló 1155/2016. (III.31.) Korm. határozatban foglaltaknak való megfelelőséget. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a telephelyen 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. 

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 a 1283-9/2021. számú ügyiratában a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. 

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

-  az 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztályát, 

- az 5. számú melléklet I. táblázat 4. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi, 

Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztályát, 

- az 5. számú melléklet I. táblázat 5. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Szabolcs- Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, 

- az 5. számú melléklet I. táblázat 7. pontjában felsorolt szakkérdésre vonatkozóan a Szabolcs- Szatmár- 

Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4-et (Nyírbátor), kereste 

meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 

Osztály az SZ/NEF/0350-2/2021. számú szakkérdés vizsgálatában megállapította, hogy a tervezett 

kapacitásbővítés megvalósítása jelentős környezet-egészségügyi hatást nem eredményez, így az engedély 

kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására javaslatot 

nem tesz. 

Szakkérdés vizsgálatát az alábbiakkal indokolta: 
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„A Bátortrade Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/A.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, a Nyírbátori 

szarvasmarha telep (Nyírbátor 0215/34, 0216/3, 0218 hrsz., valamint a Nyírbátor 0215/16, 20, 33, 36-39. 

hrsz. alatti ingatlanokon tervezett tevékenység) bővítésének előzetes környezeti 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. (111.30.) 

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 szarvasmarha telep bővítésének megvalósítása 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. (111.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, illetve a fővárosi és megyei 

kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az 

egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint, míg 

illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv.16. § (1) bekezdése, valamint 

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

(IV.23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján állapítottam meg.” 

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

Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály SZ/84/00470-2/2021. számú szakkérdés vizsgálatában tett 

előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza. Indoklása az alábbi: 

„A Kft. az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének az 

előző évben (adatszolgáltatási időszak: 2019. január 1. - 2019. december 31.) eleget tett. 

„A fermentlé, mint nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő hasznosítása 

tárgyában SZ-10/84/00612-11/2018. számon engedélyt adtunk ki. Az engedély 2023. március 1.-íg érvényes! 

Az engedélyezett 642,0797 ha nagyságú, szántó művelési ágú területen összesen 110.000 m
3
 fermentlé 

helyezhető el biztonságosan Nyírpilis, Nyírvasvári és Nyírbátor települések határában. 

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

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

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 28. § (2) bekezdés és az 5. 

számú melléklet 1. táblázat 5. pontja, illetve a mellékelt előzetes vizsgálati dokumentáció (készítette: Szilágyi 

József környezetvédelmi szakértő; készült: Nyírbátor, 2021. január) alapján adta ki. Az elsőfokú talajvédelmi 

hatóság illetékességéről a 2016. évi CL. törvény (az általános közigazgatási rendtartásról) 16. § (1) 

bekezdése és a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

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

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. § (1) 

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

ellátó szervek kijelöléséről} 52. § (1} bekezdése állapítja meg.” 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály SZ/106/00358-4/2021. számú szakkérdés 

vizsgálatában tett előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza, melyet az alábbiakkal indokolt: 

 

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

nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyet érint. 

A beruházással érintett lelőhelyeket már korábbi régészeti kutatásokból ismerjük. A lelőhelyek területén 

szisztematikus régészeti kutatás már történt, azonban így sem ismerjük a lelőhely teljes vertikális és 

horizontális kiterjedését, állapotát és intenzitását, illetve a korábbi építési tevékenység során bekövetkezett 

bolygatás mértékét. A beruházás során elérhetik a lelőhely feltáratlan, érintetlen lelőhelyrészeit. Mivel a 

területen már folyt feltárás, ezért elégséges a beruházást régészeti megfigyelés mellett végezni. 

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

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

beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni.” 

A Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja szerint „a nyilvántartási adatok és – ha rendelkezésre áll – az előzetes 

régészeti dokumentáció adatai, valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatása alapján a 

védettségi fokozat figyelembevételével a hatóság – jogszabályban meghatározottak szerint – a megelőző 

feltárás keretében 

a) régészeti megfigyelést ír elő, ha 

aa) a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a 

régészeti örökség elemeit, 

ab) a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos, 

ac) a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökség elemeinek jelentkezési 

szintjét, 

ad) a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával bolygatták, vagy 

ae) a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el.” 

Az előírt módszer a régészeti megfigyelés. 

 

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

történő folyamatos figyelemmel kísérése és a tevékenység régészeti dokumentálása. 

 

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

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

szükségessé, az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges 

leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.” 

A régészeti szakfeladatok elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése a) pontja alapján a feltárás helye szerinti 

rendelkező megyei hatókörű városi múzeum (Jósa András Múzeum Régészeti Osztály 4400 Nyíregyháza, 

Benczúr tér 21.; Dr. Körösfői Zsolt, Tel.: 06-42/315-722) jogosult. 

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

vizsgáltam. 

A szakkérdés vizsgálata az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 55. § (1) 

bekezdésén, illetve a Korm. r. 87. § és 88. §-án alapszik. 

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

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. 

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

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítás 24. § és 61. §-a, illetékességét a 

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

meg.” 

 

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4 

(Nyírbátor) 22424/2/2021. számú szakkérdés vizsgálatában a szarvasmarha telep bővítésének 

megvalósításához a termőföld mennyiségi védelme szempontjából hozzájárult, előírásait a határozat rendelkező 
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része tartalmazza. 

Indoklása az alábbi: 

A Bátortrade Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/A.) kérelmére a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) 

előzetes vizsgálati eljárás indult a Nyírbátor 0215/34, 0216/3, 0218, 0215/16, 0215/20, 0215/33, 0215/36-/39 

hrsz.-ú ingatlanok tárgyában. A termőföld mennyiségi védelme szakkérdésben a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály megkereste hatóságomat állásfoglalás kialakítása végett. 

A megkeresés szerint, a tervezett szarvasmarha telep bővítés a Nyírbátor 0215/34, 0216/3, 0218, 0215/16, 

0215/20, 0215/33, 0215/36-/39 hrsz-ú hrsz.-ú ingatlanokat érinti. Az ingatlan nyilvántartás szerint a Nyírbátor 

0215/34, 0215/16, 0215/20, 0215/33, 0215/36-/39 hrsz.-ú ingatlanokon termőföld nem található. A termőföld 

végleges más célú hasznosítása a Nyírbátor 0216/3, 0218 hrsz.-ú szántó és legelő művelési ágú ingatlanon 

van tervezve. A Bátortrade Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/A.) kérelmére a 22431/2021. számon, termőföld 

végleges más célú hasznosítási engedélyezési eljárás van folyamatban a Nyírbátor 0216/3, 0218 hrsz.-ú 

ingatlanok vonatkozásában. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (továbbiakban Tfvt.) 10. § (1) bekezdése értelmében: 

„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 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 termőföld mennyiségi védelme követelményeinek tekintetében a szakhatósági állásfoglalást a 

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III.30) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján adtam ki. 

Végzéssel szembeni jogorvoslati lehetőségéről, illetve annak kizárásáról az Ákr. 112. §-a rendelkezik. 

Végzésem egyebekben az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdés rendelkezésein alapul. 

Hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése állapítja meg.” 

 

 
 

A Főosztály a Khvr. 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 1283-7/2021. számú végzésében megkereste 

Nyírbátor Város Jegyzőjét, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét, a 

tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása érdekében. 

A megkeresésre Nyírbátor Város Jegyzője a Hat/760-3/2021. számú nyilatkozatában az alábbiakat közölte: 

„Hivatkozva fenti számú megkeresésükre, a Bátortrade Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/A.) kérelmére indult 

eljárás során - a Nyírbátori szarvasmarha telelep bővítésének előzetes vizsgálata tárgyában - a nyírbátori 

Városfejlesztési csoport nyilatkozata alapján nyilatkozzuk, hogy Nyírbátor Város Önkormányzatának többször 

módosított 8/2004. (VII.15.) számú rendelettel elfogadott helyi építési szabályzatának és szabályozási 

tervének tekintetében, a terület igénybevétele a Helyi Építési Szabályzattal (továbbiakban: HÉSZ) nincs 

összhangban. A szabályzat módosítása folyamatban van, mellyel az összhang megteremthető.” 

 

Mivel a fenti jegyzői nyilatkozat értelmében a tervezett tevékenység Nyírbátor város 

településrendezési eszközeivel jelenleg nincs teljesen összhangban, azonban az összhang 

megteremthető, ezért a határozat rendelkező részében – figyelemmel a 314/2005. (XII.25.) Korm. 

rendelet 5. § 5.§ (2) bekezdés cb) pontjában foglaltakra – előírtam, hogy a kizáró okot a létesítési, 

építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható kör-

nyezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 
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Környezeti zaj 

A telephely Nyírbátor déli részén ipari területen helyezkedik el.  

A telephelytől északra terményszárítók és lakóépületek, keletre vágóhíd és biogáz termelőüzem, délre 

mezőgazdasági területek, nyugatra lakóépületek és üres terület helyezkedik el.  

Nyírbátor Város Területrendezési Terve alapján a telephelytől északra, délre és keletre „Gazdasági terület”, 

nyugatra „Lakóterület (falusias beépítésű)” funkciójú területek helyezkednek el.  

A legközelebbi védendő épület (Nyírbátor, Árpád u. 170.) a telephely akusztikai középpontjától számítva kb. 

360 m-re helyezkedik el. 

A dokumentációban szereplő számítások alapján az építési munkálatok zajvédelmi szempontú hatásterületén 

belül nem helyezkedik el zajtól védendő létesítmény, így a Kormányhivatal előírást nem tett. 

A számítások alapján a telephely legnagyobb zajvédelmi hatásterületének határa a telephely mértani 

középpontjától számítva 138 m-re helyezkedik el. Mivel a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete nem 

érint zajtól védendő épületet, ezért a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

284/2007. (X. 29.) Korm. 10. § (3) a) pontja alapján az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték 

megállapítását nem kell kérnie, így a Főosztály előírást nem tett. 

Szállítási tevékenység csak a nappali időszakban történik.  

A szállítás miatti gépjárműforgalom, a megadott szállítási adatok alapján nem okoz 3 dB mértékű járulékos 

zajterhelés-változást a szállítási útvonalon. 

Levegőtisztaság-védelem: 

Az építési munkálatok kibocsátása által okozott szennyezés hatásterülete gyakorlatilag az érintett beruházási 

területre korlátozódik, és itt lokalizálódik. Az építési terület elhelyezkedéséből adódóan a szennyező hatás 

közvetlenül lakott területeket nem érint.  

Az üzemelés során, a technológiának megfelelően az alábbi tevékenységeknél kell légszennyező anyag 

kibocsátással számolni: 

- Az intenzív állattartásból és a trágyakezelésből származó szaghatás 

- Szállítás, mint kapcsolódó tevékenységből származó emisszió  

A dokumentációban foglaltak szerint a telephely szagkibocsátó forrásainak együttes határától számított 219 

m. 

Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. 

Ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének 

megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő, például szaghatás csökkentő berendezés 

alkalmazása, vagy meglévő berendezés leválasztási hatásfokának növelése. Ha a levegő 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. 

Éghajlatvédelem: 

A benyújtott dokumentáció tartalmaz klíma kockázatelemzést, amely szerint a tervezett kapacitásbővítés 

megvalósítása, a szarvasmarha telep üzemeltetése és jövőbeni felhagyása során sem rövid, sem pedig 

hosszú távon nem befolyásolja az elhelyezkedési hatásterületének éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási 

képességét. 

A tervezett tevékenység éghajlatvédelmi szempontból nem kifogásolható. 

Élővilág-, tájvédelem: 

A telephely és környezete természetvédelmi oltalom alatt nem áll, nem országos jelentőségű védett 

természeti-, vagy Natura 2000 terület, nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak sem. A legközelebbi 

terület, amely része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak, mint ökológiai folyosók K-i irányban kb. 400 m-re, ÉK-i 

irányban kb. 800 m-re és DNY-i irányban kb. 1,2 km-re találhatóak. 

A benyújtott Előzetes Vizsgálati Dokumentáció alapján a Nyírbátor 0215/7, 0215/16, 0215/20,23-25, és a 

0216/1 hrsz.-ú területeken lévő állattartó telephely antropogén behatás alatt álló terület. Jelenleg az intenzív 

állattartás kívánják ökológiai tartásmóddal vegyíteni. A Nyírbátor 0216/3 és 0218 hrsz.-ú területeken 

létesítenek új épületeket, amely a szabad állattartáshoz szükségesek.  
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A beruházási területet É-i irányból az intenzív állattartó telep illetve a biogáz üzem határolja. K-i irányban a 

terület mellett halad végig a Nyírbátorról kivezető 4906 sz. közút, amelynek mezsgyéjében végig fás, cserjés 

borítottság figyelhető meg, valamint tovább K-i irányban több erdőrészlet is húzódik.  D-i irányban a 

Nyírestanya határolja, amely szintén állattartó telepként funkcionál. A beruházási terület Ny-i irányban 

közvetlenül közút szegélyezi, amely után ebben az irányban további mezőgazdasági hasznosítású területek 

határolják 

A tervezett beruházással érintett terület botanikai és zoológiai vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy az 

érintett terület fajok és élőhelyek tekintetében különleges természeti értéket nem képviselnek, a beruházás 

hatásai a területen található vegetációra, élővilágra nézve nem okoznak súlyos környezeti hatást, károsodást. 

A területen és környezetében jelentős természeti értéket képviselő élőlény jelenlétéről nincs tudomás. 

A tájba illesztés célja a tájban bekövetkező antropogén eredetű változásoknak a természeti adottságokhoz 

való igazítása, közelítése, a meglévő természeti, táji értékekkel való összhang megteremtése, valamint az 

értékek károsodásainak mérséklése, kiküszöbölése. Amennyiben az adott létesítmény, épület elhelyezésével, 

fizikai jellemzőinek alakításával nem érhető el a természet- és tájvédelmi szempontból kívánatos eredmény, 

járulékos módszerek alkalmazására van szükség. Ezek közé tartoznak a műszaki megoldások 

(tereprendezés, vízgazdálkodási létesítmények, építészeti szerkezetek, természetvédelmi műtárgyak), 

valamint a növénytelepítés.  

A telep elhelyezkedése jelentős antropogén befolyású mezőgazdasági hasznosítású területtel körbevett, 

valamint a tájba illesztése több irányból is megoldottnak tekinthető. 

Egyes védett állatfajok megjelenésére főként táplálkozás vagy vándorlás okán lehet számítani, azonban nem 

zárható ki, hogy védett állatfaj élőhelyet alakíthat ki a tetőszerkezet alatt (főként védett madarak). A természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 43. § (1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének 

zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, 

lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A Tvt. 43. § (2) 

bekezdése a) és l) pontja alapján a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj 

állományának szabályozásához, illetve egyede fészkének áttelepítéséhez.  

Fentiek alapján a tevékenységgel szemben természet- és tájvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, 

természetvédelmi érdeket nem sért. 

 
Hulladékgazdálkodás:  

Az építkezés és a megelőző tereprendezési műveletek során keletkező hulladékokat a 45/2004. (VII. 26.) BM-

KvVM együttes rendelet előírásai szerint fogják kezelni. Ennek megfelelően az építési hulladékot vagy a 

helyszínen felhasználják, vagy engedéllyel rendelkező szakcég részére adják át ártalmatlanítás, hasznosítás 

céljából. 

Az üzemelés során a következő hulladékok keletkeznek:  

-HAK- 15 01 01 Papír hulladék  

-HAK- 15 01 02 Műanyag hulladék  

-HAK- 18 02 02* Állatgyógyászati hulladék  

A hulladékokat munkahelyi gyűjtőn gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező átvevő részére adják át. A 

munkahelyi gyűjtő a VII. számú istállóban lévő raktárban került kialakításra.  

 

Földtani közeg: 

A dokumentációban bemutatott műszaki intézkedések és alkalmazott technológia pontos betartása, valamint 
a szakszerű kivitelezés és üzemvitel esetén várhatóan nem okoznak szennyezést.  

 

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

lalása, a szakkérdésben adott nyilatkozatok, a megkeresésre adott válasz alapján hozta meg, és megálla-

pította, hogy a Khvr. 5. sz. mellékletében szereplő szempontok figyelembevételével a tervezett tevékenység 

megvalósításából a rendelkező részben szereplő előírások betartása esetén nem feltételezhető olyan 

jelentős környezeti hatás, amely környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását szükségessé tenné. 

Megállapítható továbbá, hogy a tervezett tevékenység nem egységes környezethasználati engedély köteles 
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tevékenység, továbbá a tevékenység megvalósításához és üzemeltetéséhez a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó egyéb engedély beszerzése nem szükséges. 

A határozatot a Kvt. 67. § (1) bekezdése és a Khvr. 5. § (2) bekezdés ac) és cb) pontja alapján, illetve a Khvr. 

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

bekezdés szerinti tartalommal hoztam meg. 

A Kvt. 67. §. (2)
 
bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálat alapján hozott határo-

zatát negyvenöt napon belül hozza meg. A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárás ügyin-

tézési határidejét indokolt esetben - különös figyelemmel a tevékenység egyedi jellemzőire, összetettségére, 

telepítési helyére, illetve méretére - meghosszabbíthatja. 

Tekintettel arra, hogy a 2021. május 27-én benyújtott hiánypótlást követően a szakhatóság újbóli 

megkeresése volt szükséges, és erre a törvény által biztosított határidőben nem volt lehetőség, a Főosztály a 

hivatkozott jogszabály alapján az eljárás ügyintézési határidejét 45 nappal meghosszabbította, amelyről a 

1283-22/2021. sz. iratában értesítette a kérelmezőt. 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésekre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

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

és 5. számú melléklet I. táblázata alapján került sor. 

A szakhatóság megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. pontja alapján került sor. 

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi 

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

pontja és (2) bekezdése, 13. § (1) c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 8/A. § (1) bekezdése 

állapítja meg. 

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

tételét követő 15. napon tekintem közöltnek. 

 

A határozat ellen a közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségét az általános közigazgatási 

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

A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 

13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) 

bekezdése alapján határoztam meg. A keresetlevél tartalmi követelményeit a Kp. 37. §-a határozza meg.  

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

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

is kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon 

nyújthat be. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az E-ügyintézési tv. 9. §-a határozza meg. 

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

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

előterjesztheti (19. számú melléklet). Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus 

kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is 

elektronikusan kézbesít részére. Ezen esetben a keresetlevél a https://e-

kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával nyújtható be a közigazgatási 

döntést hozó szervnél. 

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

fél sem kéri tárgyalás tartását, s azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül a határoz. 

Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt 

igazolási kérelemnek nincs helye.  

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

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

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

meghatározásra. 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
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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, 2021. június 22. 

 

 

Román István 

kormánymegbízott 

nevében és megbízásából 

Katona Zoltán 

osztályvezető 
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A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. 


