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HATÁROZAT 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a Magyar Vakond Kft. 

(6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.) teljes körű meghatalmazásából a BioAqua Pro Kft. (4032 

Debrecen, Soó Rezső u. 21. továbbiakban: ügyfél)  kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban a 

benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a Kisar, 034/11 hrsz. alatti 

ingatlanon tervezett anyagnyerőhely-kialakítás és művelés megvalósításából nem feltételezhető 

jelentős környezeti hatás és a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés 

hatálya alá sem tartozik. 

Tájékoztatom, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység megvalósításához, üzemeltetéséhez, 

felhagyásához a Főosztály - környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági - hatáskörébe tartozó 

egyéb engedélyek beszerzése nem szükséges. 

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. 

Az eljárás során a Főosztály által megfogalmazott előírás: 

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

légszennyezettséget okoz. 

 A légszennyezettség kialakulásának megelőzése érdekében  

 a kiporzásra hajlamos földanyagot szállítás közben le kell takarni, 

 száraz időszakban a kiporzó felületek (munkaterületek és szállítási útvonalak) 

nedvesítéséről gondoskodni kell, 

 anyagszállítás során - lehetőség szerint - a településeket, településrészeket elkerülő utakat 

kell igénybe venni. 

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

 

Az eljárás során vizsgált szakkérdésben megfogalmazott előírások: 

A termőföldre gyakorolt hatások  

 Az anyag-nyerőhely kialakításokhoz kapcsolódó nagy mennyiségű termőföld (humuszos 

termőréteg) mozgatása (letermelése, deponálása, felhasználása) során be kell tartani a 
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humuszmentésre és hasznosításra vonatkozó előírásokat. (Az engedélyes köteles /a tervezett 

bevágás mélységén belül/ gondoskodni a talaj felső 25 cm vastag humuszos termőrétegének 

megmentéséről és hasznosításáról a talajvédelmi tervek [Száma: 490/2015, és 292/2017. 

Készítette: AGROMECHANIKA KKT. (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 20.); 

Talajtani szakértő; Leviczkyné Dobi Mária; Kelt: 2015.11.12. és 2017.09.15.; MgSzH talajvédelmi 

szakértői nyilvántartási száma: 059/2010.] előírásainak megfelelően!) 

 A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy a környező mezőgazdasági területeken biztosítva 

legyenek a talajvédő gazdálkodás feltételei, a szomszédos termőföldek talajidegen anyagokkal 

nem szennyeződhetnek, illetve gondoskodni kell az erózió és defláció elleni védelemről is. 

 A humusz depóniák víz- és szélerózió elleni védelméről, valamint gyommentesen tartásáról az 

üzemeltető köteles gondoskodni! 

Kulturális örökségvédelem: 

 Az anyag-nyerőhely létesítéséhez kapcsolódó elsődleges földmunkák (humuszmentés, 

munkaárok földtömeg kiemelése) csak régészeti megfigyelés mellett végezhetők. 

 A régészeti kutatás ellátását igazoló dokumentumot az örökségvédelmi hatósághoz be kell 

nyújtani. 

Termőföld mennyiségi védelme: 

 A beruházás megkezdése előtt az érintett termőföld terület végleges más célú hasznosítására 

vonatkozó engedélyt meg kell kérni hivatalomtól. 

 

Az eljárásba bevont szakhatóság: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/324-1/2018.ált. számon 

kiadott szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység megvalósításához az alábbi 

előírások betartása mellett hozzájárult: 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság megállapította, hogy a Kisar 034/11 hrsz. alatti terület közüzemi 

vízbázist nem érint. 

1. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a 
talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg 
állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 
szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. 
(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi 
határértékeket meghaladó minőség romlást. 

2. Az üzemanyag tárolását és a gépek karbantartását úgy kell végezni, hogy a felszín alatti vizek ne 
szennyeződhessenek.  

3. Amennyiben mégis szennyeződés történik, azt haladéktalanul jelezni szükséges a vízügyi 
hatóság részére. 

4. A munka befejezése után az anyagnyerő hely rekultiválása során csak tiszta, szennyeződés 
mentes anyagot szabad felhasználni. 

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

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

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

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

Főosztályhoz 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.  

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

jogorvoslat keretében támadható meg. 

Az előzetes vizsgálati eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja 125.000.-Ft. 

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

előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2.500.- Ft. 

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

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

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

Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. 

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

Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Magyar Vakond Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.) teljes körű meghatalmazásából a 

BioAqua Pro Kft. (4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21.) 2017. december 4-én a Kisar, 034/11 hrsz. alatti 

ingatlanon tervezett anyagnyerőhely-kialakítás és művelés - 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. 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes 

vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX.21.) Korm. rendelet 1. 

számú melléklet 26. pontja /beruházás címe: „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre 

történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése Felső-Tisza, Tivadari híd térsége”; 

beruházás azonosító száma: KEHOP-1.4.0-15-2015-00005/ alapján az eljárás tárgyát képező 

tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül. 

A tervezett tevékenység a R. 3. § (1) bekezdés a) pont rendelkezése, és a R. 3. számú melléklet 19.a) 

pontja (Vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmények 

építéséhez szükséges ásványi nyersanyagot biztosító anyagnyerő hely; védett természeti területen, 

Natura 2000 területen) alapján előzetes vizsgálat köteles. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció munkarészeinek kidolgozásában szakértői jogosultsággal 

rendelkező szakértők vettek részt. 

 

A tervezett tevékenység: 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A KEHOP-1.4.0-15-2015-00005 azonosító számú, „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő 

kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése Felső-Tisza, Tivadari híd térsége” című projekt 

megvalósításához, a tervezett töltésfejlesztéshez Kisar község területén anyagnyerőhely létesítése, 

töltésanyag kitermelése szükséges. 
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A tervezett anyagnyerőhely a Tisza bal parti töltésének 122+750-125+500 tkm közötti áthelyezéséhez, 

valamint a 125+500-126+450 tkm szelvények között a meglévő töltés fejlesztéséhez biztosít 

töltésépítésre alkalmas földanyagot. 

A tervezett anyagnyerőhely az alábbi ingatlant érinti: 

Anyagnyerő hely megnevezése: Kisar 2/3 

Kisar, 034/11 hrsz. (területe összesen: 2,0089 ha)  

Tervezett kitermelés: 41.300. m
3
 töltésanyag 

A tervezett tevékenység az alábbi területeket érinti: 

Natura 2000 terület: 

- SiteCode: HUHN10001 

- Típus: Különleges madárvédelmi terület és egyben különleges természetmegőrzési terület 

- Név: Szatmár-Bereg 

Országos jelentőségű védett természeti terület: 

- Név: Szatmár-beregi Tájvédelmi Körzet 

- Típus: tájvédelmi körzet 

- NPI: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

Az anyagnyerőhelyről történő kitermelés és a tereprendezés tervezett ideje 2018. 03. 01. – 2018. 

07. 01. (120 nap) 

Anyagnyerő-hely művelésének lépései az adott területen: 

• Anyagnyerő-hely kitűzése. 

• Humuszletermelés: az anyagnyerő helyen a letermelendő humusz réteg vastagsága (25 cm) a 

talajtani szakvélemény alapján került meghatározásra. A letermelt humusz a visszaterítésig az 

anyagnyerő-hely szélén deponálásra kerül. 

• Letermelt és deponált humusz:  3.754,5 m
3
 

• Földkitermelés anyagnyerő-helyről: a töltésépítésre alkalmas kötött anyag kitermelése, 

teherautóra rakodással. 

• Kitermelt anyag: 41.300 m
3
 

• A kitermelt anyag elszállítása a munkaterület határáig. 

• Kitermelést követően az elbontásra kerülő töltés felesleges anyagának, valamint helyi anyag 

felhasználása tereprendezéshez, vizes élőhely kialakítása. 

• Elbontott töltés anyaga: 7.880 m
3
 

• A letermelt humusz visszaterítése, tereprendezés. 

Érintett település: Kisar község 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

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.  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

(továbbiakban: Ket.) 158. § (1) bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen 

határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges 

visszatérítéséről.” 
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Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti költségek közül az igazgatási szolgáltatási díj merült fel, melyet 

a Főosztály 9784-1/2017. számú felhívására megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel. 

A Ket. 71/A. § (1) bekezdése alapján a kérelemre indult eljárásban - a 71/A. § (6) bekezdésében foglalt 

esetek kivételével - a hatóság a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül függő hatályú 

döntést hoz. 

Fentiek alapján a Főosztály a 9784-2/2017. sz. ügyiratában függő hatályú döntést hozott. A függő 

hatályú döntéshez nem kapcsolódnak joghatások, mivel a Főosztály az ügy érdemében 2 

hónapon belül döntött. 

A Ket. 29. § (6) bekezdése és 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 9784-3/2017. számon a tervezett 

tevékenység telepítési helye szerinti település, Kisar Község Jegyzőjének megküldte, aki gondoskodott a 

közlemény közhírré tételéről. Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt 

a Főosztályhoz nem érkezett észrevétel. 

A Főosztály a 9784-4/2017. számú levelében az eljárás megindulásáról ismert ügyfélként értesítette a 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.), a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályát (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 

5.), valamint az ingatlan tulajdonosát. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság az üggyel kapcsolatban az alábbi ügyféli nyilatkozatot (száma: 

2672-15/2017.) adta: 

„Az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének 

csökkentése a Felső-Tisza, Tivadari híd térsége” projekt keretében a Kisar 034/11 hrsz-ú területen 

tervezett anyagnyerőhely-kialakítás és művelés ellen természetvédelmi szempontból nem emelünk 

kifogást.” 

 

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 184-1/2018. 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 36500/324-1/2018. ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység megvalósításához előírások megadásával járult 

hozzá. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„A Főosztály 2018. január 03-án érkezett 184-1/2018. számú megkeresésében a Magyar Vakond Kft. 

(6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.) mint környezethasználó megbízásából eljáró BioAqua Pro 

Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21.) által 

kezdeményezett Kisar, 034/11 hrsz. alatti ingatlanon tervezett anyagnyerőhely-kialakítás és művelés 

előzetes vizsgálata ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásában szakhatósági állásfoglalás 

megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.  

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárásban a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. 

számú melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján az alábbi szakkérdésben kérte a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának megadását: 
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 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, 

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

illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása 

kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást 

gyakorol (vízgazdálkodási hatáskörben eljárva)” 

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

mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesíthetők-e (vízvédelmi hatáskörben eljárva)” 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú területi vízügyi szakhatóság a tervezett tevékenység 

megvalósításának környezetvédelmi engedélyezéséhez a rendelkező részben foglalt előírásokkal 

hozzájárult, tekintettel arra, hogy a tevékenységhez kapcsolódó vízgazdálkodási és vízvédelmi 

követelmények az előírások maradéktalan betartásával biztosíthatók. Vízbázis, illetve vízvédelmi 

szempontból a tevékenység az előírások maradéktalan betartása esetén, a felszíni és felszín alatti 

vizekre jelentős terhelést nem okoz, a károsító hatás nem feltételezhető. A tevékenység az árvíz 

és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiakat állapította meg: 

- A Kisar, 034/11 hrsz. alatti terület közüzemi vízbázist nem érint.  

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

minősége védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek. 

- A tervezett tevékenység megvalósítása az ivóvízbázis védelmére, valamint a vizek lefolyására 

vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelel. 

- A 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 5. számú melléklete 60. sora alapján bányászat új vagy 

meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi 

felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően 

megengedhető. A benyújtott dokumentáció szerint az anyagnyerőhely kitermelését a jelenlegi 

terepfelszínnel közel párhuzamosan, 2,0-3,0 m mélységig tervezik. Kitermelés során 

maximálisan 1:1,5 meredekségű rézsű kialakításával számoltnak. 

- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 9.§ (4) bekezdése 

szerint: „A felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területeken a 41. § (8) 

bekezdésének c) pontjában foglaltak kivételével tilos olyan tevékenység végzése, amelynek 

következtében a fedőrétegek eltávolítása révén felszínre kerül a felszín alatti víz.”  

- A Kisar 034/11 hrsz.-ú, jelenleg szántó művelési ágú ingatlan anyagnyerőhelyként történő 

hasznosítását és a kitermelését követően vizes élőhelyként rekultiválásra kerül.  

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint 

az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet, 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. pontja által megállapított hatáskörben, a 

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

tartalommal adta meg. 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási 

célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól 

számított 10 napon belül köteles megadni. 
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A Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 

2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg. 

A szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

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

tartalommal hoztam. 

A fellebbezést az Ákr. 116.§ (1) bekezdése zárja ki. 

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

részére megküldeni szíveskedjen.” 

A Főosztály a 9784-6/2017. számú ügyirataiban 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 Főosztályát, 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 Fehérgyarmati Járási Hivatal 

Földhivatali Osztályát, és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

Bányászati Osztályát kereste meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály az SZ/NEF/01743-

2/2017. számú szakkérdés vizsgálatában megállapította, hogy a 

„tervezett beruházás jelentős környezet-egészségügyi hatást nem eredményez, így a beruházással 

kapcsolatos engedély kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön 

előírásokra 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] is, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztálya megállapította, hogy: 

 az anyagnyerőhely létesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítása és azt követő 

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. 
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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, 

illetékességét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 21. § (1) bekezdés, 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-10/106/03134-2/2017. számú szakkérdés vizsgálatában 

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

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

nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyet érinthet. 

A beruházással érintett régészeti lelőhelyet csak topográfiai kutatásokból ismerjük, a területen 

szisztematikus régészeti kutatás, teljes felületű feltárás még nem történt. A Budavári Ingatlanfejlesztő és 

Üzemeltető Nonprofit Kft. által 2017-ben elkészített előzetes régészeti dokumentáció szerint nem 

ismerjük a lelőhely vertikális és horizontális kiterjedését állapotát és intenzitását. A beruházás során 

érinthetnek feltáratlan, érintetlen lelőhelyrészeket, így a bányászati tevékenység során nem csak 

elérhetik a feltételezhető régészeti rétegeket, hanem át is vághatják azt. 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: 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 496/2016 (XII.28.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. r.) 19. § (1) bekezdése szerint: „Ha a régészeti megfigyelés során régészeti 

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

előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges 

leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. 

A régészeti szakfeladatok elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése alapján a feltárás helye szerinti 
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megyében székhellyel rendelkező megyei hatókörű városi múzeum, Jósa András Múzeum (4400 

Nyíregyháza, Benczúr tér 21. Régészeti Osztály, Jakab Attila, 42/315-722) jogosult. 

A szakkérdés vizsgálata a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 14. § (5) bekezdésén, illetve a Korm. r. 71. § és 72. §-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 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/84/03884-

2/2017. számú szakkérdés vizsgálatában tett előírását a határozat rendelkező része tartalmazza. 

Indoklása az alábbi: 

„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." 

A termőföld végleges más célú hasznosítási engedélyezési eljárásához, valamint az építési 

engedélyezési eljáráshoz készített talajvédelmi terv, illetve a humuszgazdálkodási terv előírásainak 

betartásával biztosítható a talajvédelmi követelmények érvényesítése a humuszmentésre, deponálásra 

és felhasználásra, valamint a rekultivációra vonatkozóan. 

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

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya, mint elsőfokú 

talajvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljáráshoz talajvédelmi szempontból hozzájárult, tekintettel 

arra, hogy talajvédelmi szempontból a tervezett beruházásnak - fenti előírásaink és az előzetes vizsgálati 

dokumentáció talajvédelmi előírásainak betartása mellett - az érintett és a környező mezőgazdasági 

területekre káros hatása nincs. 

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 a mellékelt  előzetes 

vizsgálati dokumentáció (készítette: BioAqua Pro Kft. 4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21.; Kelt.: 

Debrecen, 2017. november) alapján adta ki.” 

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2004. évi CXL. törvény (a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) 21. § (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 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály 

Erdőfelügyeleti Osztály a HB-03/ERD/00239-2/2018. számú szakkérdés vizsgálatában az alábbi 

megállapítást tette: 

„Az erdészeti hatóság a rendelkezésre álló elektronikus dokumentáció és az Országos Erdőállomány 

Adattár adatai alapján megállapította, hogy a tervezett beruházás erdőterületet nem érint, az erdőről, az 

erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 77. §-a szerint erdő 

igénybevételével nem jár, a környező erdőterületekre hatást nem gyakorol. 

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 Fehérgyarmati Járási Hivatal Földhivatali 

Osztály a 10345-2/2017. számú szakkérdés vizsgálatában tett előírását a határozat rendelkező 

(termőföld mennyiségi védelme) része tartalmazza. Indoklása az alábbi: 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Tfvt.) 2. § 19. pontjának 

rendelkezései szerint „termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik és az ingatlan-

nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, vagy fásított terület művelés 

ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt. -ben meghatározott erdőnek minősül. ” 

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

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

mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik; 

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

területen 

a) a lábon álló termény megsemmisül, vagy 

b) terméskiesés következik be, 

c) az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy 

d) a talajszerkezet károsodik. ” 

A Tfvt. 10. § (1) bekezdése szerint: „A termőföldet az 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." 

Nyilvántartásunkból megállapítottam, hogy a Kisar 034/11 helyrajzi számú ingatlan területe 

termőföldnek minősül. Az elektronikus úton eljuttatott előzetes vizsgálati dokumentációban 

leírtak szerint a földterületen töltésépítéshez szükséges anyag nyerőhely létesül. 

A fentiek miatt a beruházás megkezdése előtt az érintett termőföld terület végleges más célú 

hasznosítására vonatkozó engedélyt meg kell kérni hivatalomtól. 

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

valamint földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. 

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

igénybevételével - lehet felhasználni. 

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

kötött igénybevétel céljából lehet. A termőföldnek hulladéklerakó céljára történő igénybevétele esetén a 
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környezetvédelmi és természetvédelmi követelmények betartása mellett, mezőgazdasági művelésre 

alkalmatlan vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföld más célú hasznosítása engedélyezhető. 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás esetében az 

átlagosnál jobb minőségű termőföld végleges más célú hasznosítása is engedélyezhető, amennyiben 

annak megvalósítása más jogszabály rendelkezéseire figyelemmel más helyen vagy más nyomvonalon 

nem lehetséges. 

(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni különösen a 

meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését; 

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

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

célterületté nyilvánított; 

c) kiserőmű létesítését a betáplálásra alkalmas villamosenergia-elosztói hálózat 1000 méteres 

közvetlen környezetében. 

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

A Tfvt. 12, § (1) bekezdése szerint; „A más célú hasznosítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

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

b) a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt; 

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

(2) A kérelemhez csatolni kell: 

a) az ingatlan-nyilvántartási térképnek a más célú hasznosításra tervezett területet feltüntető másolatét 

és az ehhez tartozó területkimutatást; kivéve, ha a kérelem kizárólag az érintett földrészlet vagy 

földrészletek teljes területére vonatkozik; 

b) a 21. § (5) bekezdésében fogfalt kötelezettségvállaló nyilatkozatot a járulékmentesség 

igénybevételéhez; 

c) a talajvédelmi tervet, amennyiben a kérelemben - az (1) bekezdés c) pontja szerint - megjelölt cél az 

50. § (2) bekezdésének a) vagy b) pontjában foglaltak megvalósítására irányul;” 

A szakkérdés vizsgálatát, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2016. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. számú melléklet 

I. táblázat 7. pontja alapján végeztem. 

Hatóságom hatásköréről a Tfvt. 7. § (1) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 36. § c) pontja, 37. § (1) bekezdése, 

illetékességéről ugyanezen Kormányrendelet 3. § (3) c) pontja alapján az 1. számú melléklet 16.1. 

pontja, és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése alapján annak 1 számú melléklet 15.3 pontja 

rendelkezik.” 

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

BO/15/2670-2/2017. számú szakkérdés vizsgálatában az alábbi megállapítást tette: 

„A Hatóságom rendelkezésére bocsátott iratanyag áttanulmányozását követően jelen szakkérdés 

vizsgálatára irányadó megkeresésben foglaltakra reflektálva jogi álláspontom talaján az alábbi 

megállapítást teszem: 

Az ásványi nyersanyag-kinyerő hely kialakítása, működése során az ásványi nyersanyaggal 

összefüggésben folytat le engedélyezési hatósági eljárást a bányafelügyelet, ezért azzal 

összefüggésben, mint hatásviselő környezeti elemmel, jelen előzetes vizsgálati eljárásban az ásványi 

nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából nem merül fel előírások érvényesítésének 

szükségessége.” 
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Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás országos jelentőségű védett természeti- és Natura 2000 

területeket érint, a Főosztály a 9784-5/2017. számú ügyiratában a Ket. 26. § (1) bekezdés c.) pontja, 

valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 39. §-a alapján a Hortobágyi Nemzeti Park Igazga-

tóság, mint természetvédelmi kezelő és a Natura 2000 területek monitoringozásáért felelős szerv 

belföldi jogsegélyét kérte. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2672-15/2017. sz. ügyiratában belföldi jogsegélyét az alábbiak 

szerint adta meg:  

„A Szatmár-Bereg KMT (HUHN10001) Natura 2000-es terület részét képező Kisar 034/11 hrsz-ú 

területről jelölő, védett vagy fokozottan védett fajok adataival nem rendelkezünk és a helyszín ismerete 

alapján nem is feltételezzük, hogy a jövőben lenne.” 

A Főosztály a Korm. r. 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 9784-7/2017. számú végzésében belföldi 

jogsegély iránti megkereséssel fordult Kisar Község Jegyzőjéhez, 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. 

Kisar Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 1/1496/2017. számú belföldi jogsegélyében az alábbi 

nyilatkozatot tette: 

„A http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9784-2017 webhelyen fellelhető kérelem és előzetes vizsgálati 

dokumentáció alapján a tervezett tevékenység Kisar község hatályos településrendezési eszközeivel 

összhangban van. 

A tervezett tevékenység a helyi környezet és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással összhangban van.” 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

Természetvédelem: 

Az anyagnyerőhely területe a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 

142/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete alapján védett természeti terület, valamint az 

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

rendelet és a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 terület, a Szatmár-Bereg 

(HUHN10001) különleges madárvédelmi terület része. 

Az előzetes vizsgálati dokumentációban található szakértő által készített felmérés, valamint a 

rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a tervezett anyagnyerőhely nagy részét 

szántóföld borítja, az erre jellemző természetvédelmi értelemben értéktelen gyomnövényzettel. A terület 

nyugati szélén néhány fiatalabb egyedből álló diófasor található. A fasor, jellegtelen, gyomos, kezeletlen 

gyeppel párosul.  A területen védett növényfaj nem található. 

A tervezett anyagnyerőhely területén található szántóföldi kultúra nem tekinthető jelentős madár 

élőhelynek, jelölő faj a területen nem található, az érintett madárfaunára gyakorolt hatás rendkívül 

csekély. 

Az anyagnyerőhely használatának befejezése után a jelenlegi állapottól jelentősen eltérő állapot jön 

létre. Az előzetes vizsgálati dokumentációban leírtak szerint a felhagyás után vizes élőhely alakul ki a 

területen, mely természetvédelmi szempontból értékesebb élőhely kialakulását teszi lehetővé. 

A rendelkezésre álló adatok alapján és a fentiek figyelembevételével a terület anyagnyerőhelyként 

történő igénybevétele természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.  

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9784-2017
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Zajvédelem 

Az anyagnyerő hely Kisar külterületén helyezkedik el, a településtől nyugati irányban. A telephelyet 

mezőgazdasági és vízgazdálkodási területek határolják. A legközelebbi zajtól védendő létesítmény a 

telephelytől keleti irányban kb. 1500 m-re helyezkedik el. 

A dokumentációban szereplő számítások alapján a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete a 

tevékenység mértani középpontjától számítva:  

1. Humuszleszedés, valamint humuszdeponálás 73,7 m  

2. Haszonanyag kitermelése, szállító járműre rakása 119,8 m  

3. Elbontott töltés anyagának segítségével új terep kialakítása 108,9 m 

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. rendelet 10. § 

(3) a) pontja alapján a zajforrásra az üzemeltetőnek nem kell kérnie zajkibocsátási határérték 

megállapítását, így a Főosztály előírást nem tett. 

Levegőtisztaság-védelem:  

A dokumentációban bemutatták a közvetlenül érintett területeken dolgozó munkagépek, dízel üzemű 

járművek légszennyező anyag kibocsátásaiból, a munkaterületeken mozgó munkagépek földmunkáiból 

(humuszolás, tereprendezés) eredő porfelverődés és a szállítási tevékenység kibocsátásaiból eredő 

légszennyező anyag kibocsátás következtében kialakuló koncentráció növekedés mértékét. A kialakuló 

légszennyező anyag koncentráció egyik légszennyező anyag esetében sem éri el a levegőterheltségi 

szint egészségügyi határértékeit. 

Humuszleszedés:  

A humuszleszedés során a legjelentősebb légszennyező hatást a munkagépek üzemeléséből származó 

NO2 kibocsátás, valamint a gépek mozgása során a burkolatlan felületekről a levegőbe jutó szálló por 

okozza. 

A humuszleszedés során a munkagépek NO2 kibocsátása a munkaterületek szélétől számított 60,7 m-

ben határozza meg a hatásterületet. Lakott ingatlanoknál határérték túllépés nem várható. 

A humuszleszedésből származó szálló kiporzás az anyagnyerőhelyen zömében két munkafázishoz 

köthető: 

Földanyag kitermelése, a területen végzett mozgatása (markolás, dózerolás) 

Kitermelt anyag rakodása tehergépkocsira 

A humuszleszedés során a gépek által okozott porkibocsátása következtében a legnagyobb 

hatásterülettel rendelkező szennyező anyag a PM10. A PM10 maximális hatásterülete a munkaterület 

szélétől számított 174,3 m-ben határozták meg. Lakott ingatlanoknál határérték túllépés nem várható. 

Haszonanyag kitermelése, szállító járműre rakása: 

A kitermelés során a legjelentősebb légszennyező hatást a munkagépek üzemeléséből származó NO2 

kibocsátás, valamint a gépek mozgása során a burkolatlan felületekről a levegőbe jutó szálló por okozza. 

A kitermelés során a munkagépek NO2 kibocsátása a munkaterületek szélétől számított 89,1 m-ben 

határozza meg a hatásterületet. Lakott ingatlanoknál határérték túllépés nem várható. 

A kitermelésből származó szálló kiporzás az anyagnyerőhelyen zömében két munkafázishoz köthető: 
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Haszonanyag kitermelése, a területen végzett mozgatása (markolás, dózerolás) 

Kitermelt anyag rakodása tehergépkocsira 

A kitermelt anyag során a gépek által okozott porkibocsátása következtében a legnagyobb 

hatásterülettel rendelkező szennyező anyag a PM10. A PM10 maximális hatásterülete a munkaterület 

szélétől számított 185,4 m-ben határozták meg. Lakott ingatlanoknál határérték túllépés nem várható. 

Az üzemelés hatásterületét a földmennyiség mozgatásából származó kiporzás, a szálló por (PM10) kon-

centrációja határozza meg. A szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentése, illetve megelőzése 

érdekében a munkaterület rendszeres locsolásával elérhető 75%-os kibocsátás-csökkenést vettek 

figyelembe. A tervezett rendszeres locsolással a várható levegőt érő hatások elviselhetők, jelentősen 

nem terhelik a környező területek levegőminőségét. A hatástávolságon belül állandóan lakott ingatlan 

nem található. 

A dokumentációban ismertetett, a kiporzás csökkentése érdekében tervezett intézkedések, a 

földszállítási útvonalak, a munkavégzés területének rendszeres időközönkénti locsolása biztosítják, hogy 

a tervezett tevékenység a levegővédelmi követelményeknek megfelel, a kialakuló légszennyező anyag 

koncentráció az egészségügyi határértékeket nem haladja meg. 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet  

- 4. § alapján: Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő 

működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, 

továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

7. § (4) alapján: Amely légszennyező forrásnál kibocsátási határértéket annak sajátosságai miatt 

megállapítani nem lehet, a levegőterhelést legkisebb mértékűre csökkentő levegővédelmi követelmények 

határozandók meg. 

A Főosztály a hivatkozott jogszabály alapján írta elő a határozat rendelkező része szerinti levegővédelmi 

követelményeket. 

Hulladékgazdálkodás:  

A környezethasználó engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez. 

Az építési tevékenység során kommunális hulladékok, szénhidrogén tartalmú veszélyes hulladékok, épí-

tési hulladékok keletkezhetnek.  

A tevékenység során keletkező kommunális hulladékokat gyűjtést követően engedéllyel rendelkező 

kommunális lerakóra szállítják.  

A keletkező veszélyes hulladékok kezelését a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével végzik. 

A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltése a helyszínen történik tartálykocsiból. 

A munkagépeken esetlegesen elvégzett olajcsere során keletkező fáradt olajat, elhasznált olajszűrőket, 

olajos rongyokat, göngyölegeket, valamint a szintén esetlegesen keletkező hidraulika olajokat zárt 

gyűjtőedényekben gyűjtik.  

A keletkező veszélyes hulladékokat gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező szakcégeknek adják át. 

A kiviteli munkák során keletkező építési hulladékokat gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező szakcég 

részére adják át. 

Földtani közeg: 

A dokumentációban bemutatott műszaki intézkedések és alkalmazott technológia pontos betartása, 

valamint szakszerű kivitelezés és üzemvitel esetén szennyezés bekövetkezése nem várható. 
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A beavatkozások során használt munkagépek jelentős tömegűek, a használt lánctalpas vagy 

gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejű mozgása a területen talajok tömörödését, a 

talajszerkezet megváltozását, ezzel a talaj hő- és vízgazdálkodási tulajdonságainak módosulását 

(romlását) okozhatja. 

A munkagépek tevékenységéből eredően a helyszínen veszélyes anyagokból származó szennyezés 

nem valószínű tekintettel a mai alkalmazott technológiákra. A munkagépek rendszeres karbantartásával 

a környezetvédelmi megfelelőség biztosított. A munkagépek tankolása és esetleges szervízelése a 

munkaterületen a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően történik. Az esetleges túltöltések 

megelőzésére a tartálykocsit túlfolyás-gátló szeleppel kell ellátni, melynek következtében elkerülhetők az 

üzemanyag elfolyások. 

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy ásványolaj kerülhet, mely az ott dolgozó erő- és munkagépek, 

valamint szállítójárművek hibás hidraulikus munkahengereiből, és tömítéshibáiból származhat. Ennek 

előfordulása csak kis volumenű lehet. Ebben az esetben azonnali kárelhárítással akadályozzák meg a 

terjedést. 

A beavatkozás után előálló állapot talajvédelmi szempontból hatást nem vált ki. A területen a 

beavatkozás előtt a letermelt humuszt elterítik. 

Mivel a tevékenység termőföldet érint, az érintett területekre talajvédelmi terv készült, amely előírásai 

betartásával biztosítható a talajvédelmi követelmények érvényesítése. 

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 

engedélyek beszerzése nem 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. 

A határozat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 67. § (1) bekezdése, 

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 42. § (1) bek., 43. (1) bek., és a környezeti 

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

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

§-ai szerint lefolytatott eljárásban, a Ket. 72. § (1) bekezdése szerinti tartalommal, a 71. § (1) 

bekezdésnek megfelelően, határozati formában lett meghozva. 

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. 
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A határozat nyilvános közzétételéről a Korm. r. 5. § (6) bekezdése szerint gondoskodok. Az így közölt 

döntést a közzétételét követő 15. napon tekintem közöltnek és az azt követő 15 napon belül van 

lehetőség a fellebbezés előterjesztésére a Ket. 99. § (1) bekezdése alapján. Ha a határozat közlése 

postai úton történt, akkor a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell számítani.  

A fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése, a fellebbezés előterjesztésére rendelkezésre álló 

határidőt a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg. 

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

főszáma alapján került meghatározásra. Az eljárási költség viseléséről a Ket. 158. §-a alapján döntöttem. 

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

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

Nyíregyháza, 2018. január 25. 
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