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HATÁROZAT 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) - Vásárosnamény Város 
Önkormányzata (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró NYÍR 
DEEP - LIFE Kft. (4432 Nyíregyháza, Kincs köz 17/A.) kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott 
előzetes vizsgálati dokumentáció alapján - megállapította, hogy Vásárosnamény külterületén Ipari Park 
létesítésének 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 és üzemeltetéséhez a 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság 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 Főosztálynak 15 napon belül írásban be kell 
jelenteni. 
 
Az eljárás során vizsgált szakkérdésben megfogalmazott előírás: 

 
Kulturális örökségvédelmet érintő előírás: 
 

1. A beruházás tekintetében hatályos jogszabályoknak tartalmi és formai szempontból megfelelő, teljes előzetes 
régészeti dokumentáció elkészítése szükséges: 

a. Az előzetes régészeti dokumentációt a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó 
műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés, terepbejárás és szükség szerint próbafeltárás 
alkalmazásával kell elkészíteni. 

b. Amennyiben az érintett ingatlannal a beruházó nem jogosult rendelkezni, és az ingatlannal 
rendelkezni jogosult nem járul hozzá a próbafeltárás elvégzéséhez a próbafeltárást az előzetes 
régészeti dokumentáció elkészítését, valamint a próbafeltárást akadályozó körülmény megszűnését 
követően kell elvégezni. 

c. A beruházó az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére jogosult Budavári Ingatlanfejlesztő és 
Üzemeltető Nonprofit Kft.-vel írásbeli szerződést köteles kötni. 

d. A próbafeltárást a feltárást végző intézmény – az erről szóló a beruházóval kötött szerződés 
megküldésével bejelenti az örökségvédelmi hatóságnak. 

2. A próbafeltárás eredményein alapuló előzetes régészeti dokumentáció záródokumentumát, a feltárási 
projekttervet a vízjogi létesítési engedélyezés során be kell nyújtani. A létesítései engedélyezési 
tervdokumentációt csak abban az esetben áll módomban elbírálni, amennyiben tartalmazza az előzetes 
régészeti dokumentáció feltárási projektterv eredményeit. 

3. Az elkészített előzetes régészeti dokumentáció feltárási projekttervének eredményei alapján további régészeti 
szakfeladatok (régészeti megfigyelés, teljes felületű feltárás) megállapítására kerülhet sor. 

4. A tervezett beruházás kivitelezése csak az előzetes régészeti dokumentáció feltárási projekttervében javasolt 
régészeti kutatások befejezése után kezdhető el, a feltárt terület nagyságát és határait a munkaterület átadás-
átvételről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 
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5. A tárgyi építmények műszaki átadás-átvételének és használatbavételi engedélyének hozzájárulásához feltétel 

a régészeti kutatás ellátását igazoló építési naplóbejegyzés másolatának bemutatása. 

 

Termőföldvédelmi előírás: 
 

- Az Ipari Park kialakításához kapcsolódó nagy mennyiségű termőföld (humuszos termőréteg) mozgatása 
(letermelése, deponálása, felhasználása) során be kell tartani a humuszmentésre és hasznosításra vonatkozó 
előírásokat. 

- 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. 

 

Erdészeti hatóság előírása: 
 

Az erdészeti hatóság a rendelkezésre álló dokumentáció és az Országos Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: 
Adattár) adatai alapján megállapította, hogy a Vásárosnaményi Ipari Park létesítése a Vásárosnamény 0435/7 
hrsz.-ú ingatlan esetében erdőtervezett területet érint. Az érintett területet az Adattár Vásárosnamény 18 B 
erdőtervi jelű erdőrészletként tartja nyilván. 
A beruházás az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 77. §-a 
szerint erdő igénybevételével jár, melyet a kérelmezőnek a beruházás megkezdése előtt az erdészeti hatóságnál 
engedélyeztetnie kell. 
A fentiek miatt az erdészeti hatóság az alábbi feltételek előírásával járul hozzá az ipari park létesítéséhez:  

 
 a fent leírt erdőterületre vonatkozóan az igénybevételi eljárást a beruházás megkezdéséig a beruházó 

folytassa le az erdészeti hatóság előtt. 
 
Termőföld mennyiségi védelmének követelménye: 
 

Az ipari park létesítése termőföldet is érint (Vásárosnamény 0429 hrsz.) 
Termőföldet csak az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani, a termőföld más célú 
hasznosításával járó engedélyezési, jóváhagyási vagy tudomásulvételi (a továbbiakban együtt: engedélyezési) 
eljárásban érdemi döntés a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló véglegessé vált 
ingatlanügyi hatósági határozat figyelembevételével hozható. Az ingatlanügyi hatóság határozatának hiánya 
esetén az eljáró hatóság az engedélyezési eljárást felfüggeszti. 
A beruházást úgy kell megtervezni, hogy lehetőség szerint a leggyengébb minőségű termőföldön, a lehető 
legkisebb mértékű termőföld igénybevételével járjon, illetve az eljárás tárgyát képező földrészlettel szomszédos 
termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza. 

 
Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/136-5/2018. ált. számú szakhatósági 
állásfoglalásában az alábbi feltételekkel hozzájárult a tervezett tevékenység megvalósításához. 
 

- 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, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

- 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. 

- A csapadékvíz elvezetés vízilétesítményeinek megvalósítása vízjogi létesítési engedély köteles 
tevékenység. 
A csapadékvíz elvezetés vízilétesítményeinek kialakítása és üzemeltetése vízjogi engedély köteles a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 28.§ (1) bekezdése alapján: „Vízjogi engedély szükséges - jogszabály 
által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény 
megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá annak 
használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély). 
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A forgalomba helyezéshez hatóságom csak a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását követően járulhat 
hozzá. 

- A csapadékvizek tisztítására előtisztító műtárgyat kell létesíteni. Amennyiben a beépíteni kívánt iszap-
olajleválasztó berendezés rendelkezik ÉME engedéllyel, vagy CE megfelelőségi jelöléssel, úgy a létesítés és 
üzemeltetés nem vízjogi engedélyköteles tevékenység a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdése alapján. Ellenkező esetben az előtisztító berendezés 
beépítése vízjogi engedély köteles tevékenység. A vízilétesítmények megvalósítása csak jogerős vízjogi 
létesítési engedély birtokában történhet, amelyet hatóságomtól kell megkérni. A forgalomba helyezéshez 
hatóságom csak a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását követően járulhat hozzá. 

- A csapadékvíz akkor szikkasztható el a területen, ha az elszivárogtatásra használt területen a 219/2004. (VII. 
21.) Korm. rendelet 10.§-a figyelembevételével a talajvíz és a földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 
14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” szennyezettségi határértéket nem haladja meg. 

- Amennyiben a területen egyedi vízkezelés, szennyvíz tisztítás, szennyvíz elhelyezés, esetlegesen nem 
közműről történő vízkivétel válik szükségessé, a vízilétesítmények megvalósítása/üzemeltetése vízjogi 
létesítési/üzemeltetési engedély-köteles tevékenység. 
 

Természetvédelmi előírás: 
 

Természetvédelmi, tájvédelmi szempontból a tervezett tevékenységet kizáró okról nincs tudomásunk. 
A tervezett ipari park létesítése kapcsán a benyújtott tervdokumentáció, valamint hiánypótlás alapján 
természetvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem feltételezhetőek az alábbi feltételek teljesülése 
esetén: 

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

esetlegesen előforduló idős, őshonos faegyedeket meg kell kímélni.  
- Az ipari park területén a burkolt területek arányát szorítsák a lehető legkevesebbre, törekedjenek minél 

nagyobb kiterjedésű zöldfelületek létrehozására. 
- Az épületek, építmények tervezése, kivitelezése során kerüljék a környezetből kitűnő, élénk, szokatlan 

színeket. 
- A tervezett ipari park tájba illesztését növénytelepítéssel, takarófásítás létesítésével kell megoldani. A 

takarófásítás létrehozása során az invazív (pl.: akác, amerikai kőris, bálványfa, zöldjuhar) és idegenhonos 
(pl.: nemesnyár, nyugati ostorfa, japánakác) fajok nem telepíthetőek, kizárólag tájhonos fa-és cserjefajok 
nemesítetlen változatait lehet alkalmazni. 

 
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 ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztályához 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. 
  
A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre. 
 
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. 
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INDOKOLÁS 

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.), mint környezethasználó 
meghatalmazásából eljáró NYÍR DEEP - LIFE Kft. (4432 Nyíregyháza, Kincs köz 17/A.) 2017. november 24.-én 
Vásárosnamény külterületén Ipari Park létesítésének megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálatára 
irányuló kérelmet nyújtott be a Főosztályra. 

 
A tervezett tevékenység: 
 
Vásárosnamény Város Önkormányzata Vásárosnamény külterületén Ipari Park, valamint a hozzá kapcsolódó közmű 
kiépítését és a megközelítésére szolgáló közút létesítését kívánja megvalósítani. 
 
A tervezett tevékenység a 160 hektáros ipari park kiépítésének teljes közműépítése (út, víz, szennyvíz és 
csapadékvíz elvezetés, gáz, villany, távközlés) a betelepülni szándékozó vállalkozások infrastrukturális igénye inek 
kiszolgálása céljából. A területen a közműhálózat kiépítésével egyidejűleg könnyűszerkezetes ipari csarnokok is 
felépítésre kerülnek. 
 
A létesítés megkezdésének időpontja: építési engedély jogerőre emelkedése után, a működés megkezdésének 
időpontja a használatbavételi engedély jogerőre emelkedés után várható. 
 

A telepítési hely: Vásárosnamény belterület és külterület. 

 
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 
  
A tervezett ipari parkot minden irányból mezőgazdasági terültetek határolják. Domináns zajforrások az ipari park 
területén mozgó munkagépek, rakodó gépek és szállító járművek jelentik, melyek okozzák egyrészt a zajszempontú 
szennyezést, másrészt a levegőtisztaság minőségének romlását. A munkagépek és a szállító járművek 
működtetéséből származó kipufogó gázok, mozgásuk során a nem burkolt felületekről felkavart poranyagok 
okozhatnak levegőterhelést. A hatásokért felelős források mértéke és elhelyezkedése lokális jellegű. 
Nappali időszakban történő építés esetén a zajvédelmi hatásterület nagysága 100 m. Nappali zajforrásokra alapozva 
az ipari parkot egy zajforrásként kezelendő, közelítő számítások alapján a közvetlen hatásterület 70 - 90 m.  
 
Részletes leírást a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmazza.  

 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: 
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 9672-1/2017. sz. döntésében függő hatályú végzést hozott. A függő hatályú 
végzéshez nem kapcsolódnak joghatások, mivel az ügy érdemében 2 hónapon belül döntöttem. 

 
Az 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, amelyet az ügyfél megfizetett. 
A Ket. 158. § (1) bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség 
viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.” 
Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti költségek közül az igazgatási szolgáltatási díj merült fel. Az ügyfél az eljárás 
során az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette egyéb eljárási költség nem merült fel. 
 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 
 
A környezethasználó az előzetes vizsgálatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezdeményezte 
a Főosztálynál, tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás szerepel a hivatkozott rendelet 3. sz. mellékletének 128. 
pontjában 
 

128. Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény 
vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre 
szánt területen 
 

a) 3 ha területfoglalástól 
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A beruházással érintett összterülete: 160 ha. 
 
A Főosztály a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.), mint ismert ügyfelet 9672-
4/2017. számú levelében a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján értesítette az eljárás megindításáról, aki a 20-
2/2018. iktatószámon a következő nyilatkozatot adta: 
 

„A vizsgálati eljárásban szereplő Vásárosnamény külterületi ingatlan a rendelkezésemre álló adatok alapján 
nem képezi sem az országos, vagy a helyi jelentőségű védett természeti területek, sem az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek hálózatának részét. 
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisa alapján a területen a tevékenység szempontjából 
meghatározó biotikai adatról nincs tudomásom. 
Minden esetben a vonatkozó természetvédelmi előírások betartásával tartom elfogadhatónak a megvalósítást 
és az üzemeltetést.” 

 
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a kérelem és az előzetes vizsgálati 
dokumentáció benyújtását követően a Főosztály hivatali helységében, valamint honlapján az eljárás megindításáról 
közleményt tett közzé, és a 3. § (4) bekezdés értelmében a közzététellel egyidejűleg a közleményt, a kérelmet és 
mellékleteit a 9672-5/2017. számon a telepítés helye szerinti település, Vásárosnamény Város Jegyzőjének is 
megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. 
 
Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan sem a 
Főosztályhoz, sem Vásárosnamény Város Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. 
 
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) 
Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a Főosztály az 9672-6/2017. számú végzésében 2018. január 17-re 
közmeghallgatást rendelt el a Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. szám alatti hivatali épületébe, amelyre 
meghívta az eljárásba bevont szakhatóságot, a Kormányhivatal szakkérdéseket vizsgáló szervezeti egységeit, 
továbbá értesítette a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot. A Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. szám alatti 
hivatalában, valamint honlapján közleményt tett közzé, valamint a közmeghallgatásra vonatkozó adatokat közhírré 
tételre megküldte Vásárosnamény Város Jegyzőjének a 9672-7/2017. ügyiratszámon. A közzététel időtartama alatt 
észrevétel nem érkezett sem a Főosztályhoz, sem a jegyzőkhöz. 
 
2018. január 17-én a közmeghallgatás megtartása meghiúsult, tekintettel arra, hogy a közmeghallgatáson 
Vásárosnamény Város Önkormányzata (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.), mint környezethasználó 
meghatalmazásából eljáró NYÍR DEEP - LIFE Kft. (4432 Nyíregyháza, Kincs köz 17/A.) képviselő szakértő (Nyíri 
Sándor) kivételével nem jelentek meg, amely a 2018. január 17-én felvett jegyzőkönyvben is rögzítésre került. 
 
A Főosztály, a benyújtott kérelmet és mellékleteit megvizsgálta és a 9672-2/2017. számú végzésben formai 
hiánypótlásra, majd a 9672-9/2017. számú végzésben tartalmi hiánypótlásra szólította fel az ügyfelet. A hiánypótlást 
teljeskörűen 2017. 12. 13-án és 2018. 01. 09- én teljesítették. 

 
A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott dokumentáció, a szakhatóság állásfoglalása, 
igénybevett szakértők állásfoglalása és a rendelkezésre álló adatok alapján ítéli meg a tervezett tevékenység 
környezetre gyakorolt hatását, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. 
 
A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárás során a 213-1/2018. számú ügyiratban a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. 
rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázata alapján szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban 
környezet- és település-egészségügyre kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztályát, a kulturális örökség (műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott 
régészeti lelőhelyek) védelmére kiterjedően a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi 
Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, a termőföldre gyakorolt hatások 
vizsgálatára kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala 
Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, az erdőre 
gyakorolt hatások vizsgálata a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi 
Főosztályát, a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei 
Kormányhivatal Vásárosnamény Járási Hivatal Földhivatali Osztályát,a tevékenység végzésének a földtani 
környezetre gyakorolt hatása tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Bányászati Osztályát kereste meg, továbbá a 9672-8/2017. számú végzésben a Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése 
és 5. számú melléklet II. táblázatának 3. pontja alapján szakhatósági állásfoglalást kért a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. 
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Az eljárásba bevont szervezeti egységek a szakkérdésben az állásfoglalásukat az alábbiak szerint adták meg: 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 
Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya az SZ-10/84/00095-2/2018. számon az 
alábbi nyilatkozatot adta (nyilatkozatát előírással adta meg, amely előírás jelen határozat rendelkező részében, mint 
Termőföldvédelmi előírás szerepel), melyet az alábbiakkal indokolt: 
 

„A 2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről – Tfvt.) 43. § (1)-(2) bekezdése alapján „beruházásokat, 
valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell 
megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és 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 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. 
Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2016. évi CL. törvény (a közigazgatási rendtartásról) 16. § 
(1) bekezdése és a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről) 3. § (2) bekezdése rendelkezik.  
Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. § (1) 
bekezdése, valamint 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről) 52. § (1) bekezdése állapítja meg. 
Ezen nyilatkozatot a talajvédelmi hatóság a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) vonatkozó 
előírásainak figyelembevételével, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 28. § (2) bekezdés és az 5. 
számú melléklet I. táblázat 5. pontja, valamint a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás (a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról) 24-27. §-a, illetve az előzetes vizsgálati 
dokumentáció (készítette: Nyír Deep – LIFE Kft. /4432 Nyíregyháza, Kincs köz 17/A.; készült: Nyíregyháza, 
2017. szeptember) alapján adta ki.” 
 

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Vásárosnamény Járási Hivatal Földhivatali Osztály a 
10.011/2/2018. számon az alábbi nyilatkozatot adta (Az előírást a rendelkező rész tartalmazza.): 

 

„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 területművelés ágban 
van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül.” 
A Tfvt. 9. §-a alapján: „(1) Termőföld más célú hasznosulásának minősül: 
a) a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban 

mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik; 
b) a termőföld belterületbe vonásának engedélyezése; 
c) az Evt. hatálya alá nem tartozó üzem-, majorfásítás, valamint az út, vasút és egyéb műszaki létesítmény 

tartozékát képező fásítás igénybevétele. 
(3) A termőföld más célú hasznosítása időleges vagy végleges lehet. A termőföld belterületbe vonása, 
valamint a termőföldnek a 15/B. §-ában meghatározott célból történő igénybevétele végleges más célú 
hasznosításnak minősül.” 
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 minősítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények 
alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek 
megszerzésének kötelezettsége alól.” 
A (3) bekezdése szerint: „A termőföld más hasznosításával járó engedélyezési, jóváhagyási vagy 
tudomásulvételi (a továbbiakban együtt: engedélyezési)eljárásban érdemi döntés a termőföld más célú 
hasznosításának engedélyezéséről szóló véglegessé vált ingatlanügyi hatósági határozat figyelembevételével 
hozható. Az ingatlanügyi hatóság határozatának hiánya esetén az eljáró hatóság az engedélyezési eljárást 
felfüggeszti.” 
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A Tfvt. 8. § (1) bekezdése szerint: „A beruházást úgy kell megtervezni, hogy lehetőség szerint a leggyengébb 
minőségű termőföldön, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével járjon.” 
A (2) bekezdés szerint: „Az eljárás tárgyát képező földrészlettel szomszédos termőföldek megfelelő 
mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.” 
A szakkérdés vizsgálata tárgyában előterjesztett megkeresés a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 24-25. §-a alapján történt. 
Hatáskörömről, illetékességemről a Tfvt. 7. § (1) bekezdése, földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 36. § c) pontja és 37. § (1) 
bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 16.6 pontja rendelkezik.” 
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya a BO/15/0053-
2/2018. számú nyilatkozatot adta: 
  

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

szóló 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet (Rend.) 28. § (1) bekezdése és az 5. melléklet 1. táblázat 8. 

pontjának értelmében a kormányhivatal előzetes vizsgálati eljárásban köteles vizsgálni az adott építmény 

létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatását, mint szakkérdést az ásványi 

nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából, ha a tevékenység, következtében az a környezeti 

elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörbe tartozik, azt érinti, vagy olyan 

környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat-és hatáskörébe utalja. 

A fővárosi és megyei Kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (Ill. 30.) MvM 

utasítás (továbbiakban: SZMSZ) mellékletének 5. § (3) bekezdése alapján a szakkérdés 

megválaszolásában közreműködő kormánytisztviselőnek a kijelölése az ügyintéző kijelölésének általános 

hivatali rendje (szignálás) szerint történik. Amennyiben az ügyrend jellege azt szükségessé teszi, a 

munkáltatói jogkör gyakorlója közvetlen egyedi utasítással teljesíti a kijelölést.  

A szakkérdés vizsgálata során a kijelölt kormánytisztviselő a továbbiakban a vizsgálatot kérő szervezeti  

egység vezetője utasításai szerint köteles eljárni.  

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresést annak megérkezését követően 5 munkanapon belül 

teljesíteni kell. A közreműködő kormánytisztviselő közvetlen egyedi utasítással való kijelölése esetén a 

teljesítési határidő a kijelölés megtörténtét követő napon kezdődik. 

A megkeresett szervezeti egység a szakkérdés vizsgálatára alapozott, az irányadó jogszabályok 

megjelölését és indoklását tartalmazó véleményt a kijelölt ügyintéző által készített, a szervezeti egység 

vezetője által jóváhagyott feljegyzés formájában adja ki, melyet a megkereső szervezeti egység részére 

elektronikus úton közvetlenül küldi meg, illetve ezzel egyidejűleg gondoskodik a nem digitalizált 

formátumban megküldött dokumentumok visszajuttatásáról.  

A Hatóságom rendelkezésére bocsátott iratanyag („Vásárosnamény Város Önkormányzata Ipari Park 
létesítése előzetes vizsgálat”) áttanulmányozását követően jelen szakkérdés vizsgálata során jogi 
álláspontom talaján az alábbi megállapítást teszem: 
Figyelemmel arra, hogy az ipari park építéséhez kapcsolódó tereprendezés („terepszint kiegyenlítés, 
földmunka, szint emelés”) során ásványi nyersanyag kitermelés valósul meg, az ásványvagyon-
gazdálkodási előírások a tervezett tevékenység engedélyezése keretében érvényesíthetők. Erre tekintettel 
az engedélyeztetéshez készítendő tervben meg kell határozni az ásványi nyersanyag fajtáját, az 
ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás 
módjának meghatározásáról szóló jogszabályban foglaltak alapján (54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 
1. melléklet). Meg kell határozni továbbá a kitermelésre kerülő ásványi nyersanyag felhasználását (a 
célirányosan felhasználni illetve a más célra felhasználni, hasznosítani, vagy értékesíteni, elszállítani 
tervezett ásványi nyersanyag mennyisége tömegszámításra alapozottan m

3
-ben megadva).” 

 

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi 
és Örökségvédelmi Osztálya az SZ-10/106/00120-2/2018. számon az alábbi nyilatkozatot adta (nyilatkozatát 
előírással adta meg, amely előírás jelen határozat rendelkező részében, mint Kulturális örökségvédelmet érintő előírás 
szerepel), melyet az alábbiakkal indokolt: 

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

Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és 

Természetvédelmi Osztály a Vásárosnamény külterületén Ipari Park létesítésének előzetes vizsgálata során 

szakkérdés vizsgálatát kezdeményezte Hatóságomnál 2018. január 4. napján. 
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A szakkérdésben történt megkeresésre a javasolt kikötések indoklása: 

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

nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyet érint. 

A mellékelt kérelem alapján megállapítottam, hogy a beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. 

évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. a) pontja szerint „a bruttó 500 millió forintos értékhatárt 

meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás” nagyberuházásnak minősül. 

A Kötv. 23/C. § (1) bekezdése előírja, hogy nagyberuházás megvalósítása esetén előzetes régészeti 

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

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

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

pontosítására szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- 

és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források feldolgozásával, a 

lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés, terepbejárás 

és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum.” 

A Kötv. 23/C. § (5) bekezdése, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 23. § (1) bekezdése kimondja, hogy „az 

előzetes régészeti dokumentáció keretében a próbafeltárást akadályozó körülmény megszűnését 

követően kell elvégezni, ha a próbafeltárás építmény, térburkolat, közművezeték, termelői vezeték, 

engedélyhez kötött magánvezeték, vízzel vagy vegetációval való fedettség miatt részben sem lehetséges, 

vagy az érintett ingatlannal a beruházó nem jogosult rendelkezni, és az ingatlannal rendelkezni jogosult nem 

járul hozzá a próbafeltárás elvégzéséhez.” 

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

elkészítéséről rendelkeztem, a rendelkező részben ismertetett módon. 

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

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

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

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

projektterv. A feltárási projektterv meghatározza a nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi régészeti 

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

feltárási projektterv tartalmazza továbbá a projektterv készítésének időpontjában irányadó szabályok szerint, 

valamint a 23/E. § (2) bekezdése alapján a régészeti feladatellátást végző, feltárásra jogosult intézményt. A 

jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv a projekttervben határozza meg a nagyberuházás régészeti 

területi jellemzői és előkészítettsége alapján a régészeti feladatellátás területi szakaszait és a szakaszolás 

indokait.” 

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

egyetlen feltárási projekttervet kell készíteni. 

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

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

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

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

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

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

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

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

szervezetet is bevonhat. 

A Korm. r. 22. § (6) bekezdése szerint a feltárási projekttervet tartalmazó teljes előzetes régészeti 

dokumentációt a földmunkával járó tevékenység engedélyezésére irányuló azon első hatósági eljárás  
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megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni, amelyben a hatóság eljár vagy szakhatóságként vagy a 

szakkérdés vizsgálatával közreműködik. 

A szakkérdés vizsgálata a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 14. § (5) bekezdésén, illetve a Korm. r. 71. § és 72. §-án alapszik. 

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

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

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

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

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

 

Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály a 
HB-03/ERD/00468-2/2018. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát és feltétel megadásával 
járult hozzá az engedélyezési eljáráshoz (feltétel jelen határozat rendelkező részében, mint Erdészeti hatóság 
előírása szerepel), melyre  a következő állásfoglalást adta: 
 

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet 5. melléklet I. táblázat 6. pontjában meghatározott szakkérdést 
megvizsgálta az erdészeti hatóság a fenti hivatkozási számú eljárásában. 
Szakkérdés vizsgálatának feltétele: Ha az eljárás erdőt érint, és ugyanezt a szakkérdést korábban önálló 
eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták. 
Vizsgálandó szakkérdés: a) az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata, b) ha az eljárás során vizsgált 
beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az erdő 
igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálata. 
Az erdészeti hatóság a rendelkezésre álló dokumentáció és az Országos Erdőállomány Adattár (a 
továbbiakban: Adattár) adatai alapján megállapította, hogy a Vásárosnaményi Ipari Park létesítése a 
Vásárosnamény 0435/7 hrsz.-ú ingatlan esetében erdőtervezett területet érint. Az érintett területet az 
Adattár Vásárosnamény 18 B erdőtervi jelű erdőrészletként tartja nyilván. 
A beruházás az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 77. 
§-a szerint erdő igénybevételével jár, melyet a kérelmezőnek a beruházás megkezdése előtt az erdészeti 
hatóságnál engedélyeztetnie kell. 
A fentiek miatt az erdészeti hatóság az alábbi feltételek előírásával járul hozzá az ipari park létesítéséhez:  
 a fent leírt erdőterületre vonatkozóan az igénybevételi eljárást a beruházás megkezdéséig a beruházó 
folytassa le az erdészeti hatóság előtt. 
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. ” 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztály az 
SZ/NEF/00036-2/2018. ügyiratszámon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát és megállapította, 
hogy 
 

„tervezett beruházás jelentős környezet-egészségügyi hatást nem eredményez, így az engedély 
kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására 
javaslatot nem tesz.  

INDOKLÁS 
 

„Vásárosnamény Város Önkormányzata (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.) a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
(4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, Vásárosnamény külterületén Ipari Park létesítésére vonatkozó 
előzetes vizsgálata ügyében kérelmet terjesztett elő. Az eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai 
állásfoglalás kialakítására vonatkozó feladatkörrel és szakmai ismerettel rendelkezik.  
A megkereső főosztály által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § rendelkezéseinek, valamint a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) 
Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott szakkérdésekre  
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[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 ipari park létesítése és üzemeltetése település és környezet-egészségügyi szempontból a szakértői 
anyagban bemutatott adatok és számítások alapján nem jelent szignifikáns egészségkárosító 
kockázatot, erre tekintettel a rendelkező részben rögzítettek szerint foglalt állást.  

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam.  
Feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, illetve a fővárosi és megyei 
kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az 
egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet szerint, 
illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. 16. § (1) bekezdése  
valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.” 

 

Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a 36500/136-
5/2018.ált. iktatószámmal előírással adta meg, amely előírás jelen határozat rendelkező részében szerepel. 
Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: 
 

„A Főosztály, a 2017. december 21-én érkezett 9672-8/2017. számú megkeresésében, Vásárosnamény 
Város Önkormányzata (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.) megbízásából eljáró NYÍR DEEP-LIFE 
Szolgáltató, Termelő és Kereskedelmi Kft. (4432 Nyíregyháza, Kincs köz 17/A.) kérelmére indult 
Vásárosnamény külterületén Ipari Park létesítése előzetes vizsgálata ügyében indult közigazgatási hatósági 
eljárásban szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi 
Igazgatósághoz. 
A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. számú melléklete II. táblázatának 3. pontja 
alapján: 
 

  „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- 
és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, 
védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, 
továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a 
mederfenntartásra milyen hatást gyakorol (vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)” 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és 
mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-
e (vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)” 

 
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú területi vízügyi szakhatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi 
hatáskörben eljárva, a Vásárosnamény külterületén Ipari Park létesítése megvalósításának előzetes 
vizsgálata ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásban a rendelkező részben foglalt előírásokkal 
hozzájárult, tekintettel arra, hogy az előzetes vizsgálati dokumentáció és a rendelkezésemre álló egyéb 
adatok, dokumentumok alapján a tervezett tevékenységből a felszíni és felszín alatti vizekre káros hatás 
nem feltételezhető. 
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kérelem és mellékelt dokumentumok, valamint a rendelkezésére 
álló adatok alapján a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklete II. táblázat 3. pontjában 
foglalt szakkérdést megvizsgálta és alábbiakat állapította meg a Vásárosnamény külterületén Ipari 
Park létesítésével kapcsolatosan: 
 

 A Vásárosnamény Önkormányzata Vásárosnamény külterületén Ipari Park, valamint a hozzá 
kapcsolódó közmű kiépítését és a megközelítésére szolgáló közút létesítését tervezi megvalósítani. 

 Vásárosnamény Önkormányzata egy korábbi beruházás keretében a terület közmű ellátását, az 
ivóvíz- és szennyvíz hálózat gerincvezetékét lefektette, a tűzivíz hálózat vezetékeinek és a tűzcsapok 
elhelyezése is megtörtént. 

 A területre hulló csapadékvíz mind a burkolt, mind a burkolatlan felületek esetében elszikkasztásra 
kerül.A csapadékvíz egy része a 41. számú főút mentén meglévő árokrendszerbe kerül, egy részét 
megvalósítandó szikkasztóárkokba tervezik vezetni. 
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 A területen keletkezőn szociális és a betelepült cégek jellegétől függően technológiai szennyvíz a 
közműcsatornára csatlakozva kerül elvezetésre. Ha olyan cég kerül betelepülésre akinek egyedi 
vízkezelésre, szennyvízkezelésre, szennyvíztisztításra esetleg nem közműről történő vízkivételre van 
szüksége, a vízilétesítmények megvalósítása és üzemeltetése vízjogi létesítési-  és vízjogi 
üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg. 

 Az utakról, parkolókról, telephelyekről elvezetett, potenciálisan szennyezett csapadékvizet olajfogó 
műtárgyon szükséges megtisztítani az elszikkasztása előtt. 
   

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7. §. és 2. sz. mellékletével 
összhangban a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 
szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából Vásárosnamény 
település a fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek közé tartozik. 
Az érintett ingatlanok, illetve a tervezett létesítmény közüzemi vízbázist nem érint.  
A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 
A tevékenység – fenti előírások betartása esetén – megfelel a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó 
követelményeknek. 
Fentiek alapján megállapítható, hogy a 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 vízjogi létesítési engedély alapján megvalósuló vízilétesítmények üzemeltetésénél, vízhasználatok 
gyakorlásánál a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglaltak betartását a rendelkező részben 
foglaltak szerint előírtam. 
A megvalósult vízilétesítmények használatbavételhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély beszerzéséről 
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. és 15 §-a, a vízjogi 
engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. §-
a és 2. sz. melléklete, valamint 2. és 6. §-a alapján rendelkeztem. 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdése alapján a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül 
köteles megadni. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében, valamint a vízügyi igazgatási és a 
vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. 
rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott hatáskörében és 2. számú melléklet 7. pontjában 
megállapított illetékességében eljárva, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. számú 
melléklete II. táblázatának 3. pontjában szereplő pontjában megállapított hatáskörben, a Ket. 44. § (6) 
bekezdése szerinti tartalommal adta meg. 
A fellebbezési jogról tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam.  
A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot a fenti saját számra hivatkozással a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen.” 
 
 

A Főosztály a 213-2/2018. számú végzésében belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult Vásárosnamény Város 
Jegyzőjéhez, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez, hogy nyilatkozzon arra 
vonatkozóan, hogy a tervezett tevékenység az érintett település jelen eljárás időpontjában hatályos 
településrendezési eszközeivel, valamint a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 
szabályozással összhangban van-e. 
 
Vásárosnamény Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 151/127-4/2018. számon az alábbi nyilatkozatot tette: 
 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) fenti hivatkozási számú megkeresésére 
az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 
A tervezett beruházás nem ellentétes Vásárosnamény Város Önkormányzat Képviselőtestületének többször 
módosított 19/2007. (VIII. 24.) Ök. rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzatával és Szabályozási 
Tervével, megfelel az abban foglalt településrendezési követelményeknek. Nyilatkozom, hogy a tervezett 
beruházás nem érint védett természeti területet vagy értéket, továbbá nem feltételezhető jelentős hatás, mely 
a tevékenység megvalósításából származhat. 
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 
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INDOKOLÁS 

Hivatalomhoz megkeresés érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási 
Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részéről, amelyben kérték, hogy nyilatkozatomat 
Vásárosnamény külterületén Ipari Park létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás keretében, hogy a 
tervezett tevékenység az érintett település jelen eljárás időpontjában hatályos településrendezési eszközökkel 
összhangban van-e. 
Önkormányzatunk erre vonatkozóan nyilatkozott, hogy a tervezett beruházás nem ellentétes Vásárosnamény 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított 19/2007. (VIII. 24.) Ök. rendeletével 
elfogadott Helyi Építési Szabályzatával és Szabályozási Tervével, megfelel az abban foglalt 
településrendezési követelményeknek. Nyilatkozom, hogy a tervezett beruházás nem érint védett természeti 
területet vagy értéket, továbbá nem feltételezhető jelentős hatás, mely a tevékenység megvalósításából 
származhat. 
 
Továbbá a 151/127-3/2018. számon iktatott kizárás bejelentése tárgyú ügyirat visszavonásra került. 
 
A belföldi jogsegélyről szóló végzést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló módosított 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 26. § (1). bekezdés b.) pontja, valamint a 26. § 
(5) bekezdése alapján hoztam meg. 
Az eljárás során költség nem merült fel, ezért a Ket. 72. § (1) bekezdésének dd) pontban foglaltak alapján sz 
erről szóló rendelkezést mellőztem.” 

 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható környezeti 
hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 
 
Környezeti zaj:  
 
Zajvédelmi szempontból a tervezett ipari park egy pontforrásnak tekintendő. Domináns zajforrásokat a területen 
dolgozó munkagépek és szállító járművek jelentik. Az így kialakult zajforrások hatása lokális jellegűek a csak helyben 
végzendő munkálatok miatt. A területet minden irányból mezőgazdasági területek határolják és a hatásterületen belül 
sem helyezkedik el védendő épület. 
 
Levegőtisztaság-védelem: 
 
Az ipari park létesítése során a szállítási forgalom, a beszállításhoz kapcsolódó rakodási műveletek és a földmunkával 
kapcsolatos műveletek eredményezhetnek levegőterhelést. Káros hatásokat a munkagépek és a szállító járművek, 
továbbá a munkálatok során keletkező kiporzások okoznak. A dokumentációban a környezeti levegőminőségre 
gyakorolt hatások csökkentése érdekében tervezett intézkedések biztosítják a légszennyezettségi határértékek 
betartását. Az ipari park területén egyéb légszennyező tevékenységek nem tervezettek. 
A beruházás megvalósításának levegőkörnyezeti hatása a bemutatott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján nem 
jelentős. 
 
Hulladékgazdálkodás: 
 
A kivitelezési munkálatok során keletkezik veszélyes és nem veszélyes hulladék egyaránt. A veszélyes hulladékok 
közül a veszélyes anyaggal szennyezett csomagolóanyagok (HAK: 15 01 10*), olajok, hajtóanyagok kiömléséből 
származó felitató anyagok (HAK: 15 02 02*), szennyezett föld (HAK: 17 05 03*) keletkezésével lehet számolni. Ezek 
gyűjtését egyéb termelődő hulladékoktól kijelölt elkülönítetten helyen, a keletkezett hulladék típusától függően 
felcímkézett tároló edényzetben valósítják meg. Hulladékot kizárólag releváns engedéllyel rendelkező 
hulladékkezelőnek adják át. 
Nem veszélyes hulladékképződés (föld és kövek (HAK: 17 05 04), beton (HAK: 17 01 01), aszfalt (HAK: 17 03 02), 
Kevert építési hulladék (HAK: 17 09 04)) a közműépítés, területrendezés és az építési munkák során keletkeznek. 
Ezen hulladékok döntő hányada újrahasznosításra kerül az adott beruházási területen. 
Közművek üzemeltetése során elsősorban szennyvízkezelő műtárgyak átemelők tisztításából adódó hulladékkal kell 
számolni: (olajfogók iszapja HAK: 13 05 08*) és szennyvíz tisztításából származó hulladék HAK: 20 03 06), melyek 
azonnal az ártalmatlanítási helyre kerülnek, ezért gyűjtőhely kialakításra nincs szükség. 
 
Földtani Közeg:  

Az építés hatása a talajra elsősorban a munkagépek mozgásával, a szállítással függ össze, ami alapvető hatással jár. 
Tereprendezési folyamatoknál a beépítés jellegétől függően biztosítani kell a csapadékvíz elvezetését. illetve a 
esztétikus tájkép kialakítását, így számolni kell talajmozgatással, humuszréteg mozgatással. A mélyebb fekvésű 
terepszint emelésekor gondoskodni kell az előzőekben kitermelt humuszréteg visszapótlásáról. 
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Üzemelési szakaszban az ipari parkot talajt terhelő hatások nem érik. A környezetvédelmi előírások, hatályos 
jogszabályok betartásával talajszennyezéssel nem kell számolni. 
A felhagyás műveletei hasonlóak a telepítés hatásaival. Hatásuk ugyanolyan, mint a telepítésre vonatkozó hatások. 
Az épületek bontását követően a teljes területet rekultiválni kell, az esteleges tereprendezést, a növényesítést és a 
talajminőség javítását el kell végezni. 
A telepítéskor alkalmazott gépek rendszeres karbantartása esetén nem okoz szennyeződést a beruházás. 
A telepítés során alkalmazott munkagépek megfelelő műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni szükséges. 
 
Havária esetén a földre kifolyt üzemanyag, olaj okozhat szennyezést. Ebben az esetben azonnali kárelhárítással meg 
kell akadályozni a terjedést, a földre kifolyt üzemanyagot a megfelelő anyaggal fel kell itatni, a szennyezett földet 
össze kell gyűjteni. Az így keletkezett veszélyes hulladékot a kivitelező cégnek az előírásoknak megfelelően, 
engedéllyel rendelkező cég részére át kell adnia és el kell szállítatni. 
 
Természetvédelem:  
 
A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapítható, hogy a tervezett ipari park 
területe védett, illetve Natura 2000 területet nem érint. A tervezési területen, illetve közvetlen környezetében szántók, 
telephelyek, nem őshonos fajú facsoportok, fasorok, valamint akác fasor található. A vizsgált élőhelyeken védett 
növényfajok egyedei nem kerültek elő. Egyes védett állatfajok megjelenésére legfeljebb eseti jelleggel, főként 
táplálkozás vagy vándorlás okán lehet számítani. A tervezéssel érintett területen tájképvédelmi terület nem található. 
 
A beruházás során a tájalkotó tényezőkben mennyiségi változás következik be (a szántóterület aránya csökken) 
illetve a tájrészlet kiegészül néhány újabb tájelemmel (ipari park) azonban az ilyen mértékű és minőségű változás a 
tájrészlet egészének tájkarakterét nem befolyásolja. A beruházás hatása tájképvédelmi szempontból önmagában 
értékelhető ugyan negatívan, azonban ez a hatás viszonylag korlátozott mértékben érvényesül, és takarónövényzet 
létesítésével semlegesíthető. A tájképi hatások mérséklése érdekében előírtam a takarónövényzet létesítését. 
 
Az erdészeti tájban őshonos, valamint az idegenhonos és/vagy invazív fafajok körét az erdőről, az erdő védelméről és 
az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) végrehajtásáról szóló 153/2009 (XI. 13.) FVM rendelet 
(Vhr.) 3. számú melléklete tartalmazza. Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és 
terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően 
tájhonos fafajokból álló fásítás létesítése elősegíti a tervezett ipari park tájba illesztését, ezért fentiek alapján 
rendelkeztem. 
 
A fentieket figyelembe véve a Főosztály nem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány készítését, mivel 
Vásárosnamény külterületén Ipari Park létesítése és üzemeltetése során a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. 
sz. mellékletében szereplő szempontok értékelésével nem feltételezhető jelentős környezeti hatás; a 
tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 
 
A Főosztály a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy, a környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatóság hatáskörébe tartozó, a tevékenység megkezdéséhez szükséges egyéb engedély 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 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 és a 
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, illetve 3.§, 4.§ és 5. §-ai szerint lefolytatott eljárásban, a Ket. 72. 
§ (1) bekezdése szerinti tartalommal, a 71. § (1) bekezdésnek megfelelően, határozati formában lett meghozva. 
 
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) d pontja és (2) 
bekezdése, 13. § (1) c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 



 

 

14 

 

 
A határozat nyilvános közzétételéről a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerint gondoskodok. Az 
így közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekintem közöltnek és az azt követő 15 napon belül van lehetőség 
a fellebbezés előterjesztésére a Ket. 99. § (1) bekezdése alapján. Ha a határozat közlése postai úton történt, akkor a 
fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell számítani. 
A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése 
biztosítja.  
Az eljárás és a fellebbezés díja a díjrendelet 2. § (1)(5)(6)(7) bekezdései és 1. sz. melléklet 35. főszáma alapján került 
meghatározásra. Az eljárási költség viseléséről a Ket. 158. § -a alapján döntöttem. 
 
A határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közlöm, így a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § 
(4) bekezdése alapján megküldöm. 
 
 

 

Nyíregyháza, 2018. január 22.   

 

 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

 

 

Katona Zoltán 

főosztályvezető-helyettes 
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Értesülnek: 

Postai úton (tértivel): 

1. NYÍR DEEP – LIFE Kft.      4432 Nyíregyháza, Kincs köz 17/A. 

2. Irattár        Helyben 
 

Hivatali kapun keresztül (elektronikus tértivevénnyel): 

 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei    4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 
4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 

Népegészségügyi Főosztálya 
 

5. Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal  4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 
Nyíregyháza Járási Hivatal Hatósági Főosztályának  
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya 

 
6. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni   4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14. 

Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 
 

7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33. 
Nyíregyháza Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 
Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és  
Talajvédelmi Osztálya 
 

8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  4800 Vásárosnamény, Alkotmány u. 7. 
Vásárosnamény Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
 

9. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal   3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5. 
Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 
 

10. Vásárosnamény Város Jegyzője    4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. 
 

11. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság    4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
 

 
A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. 


