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HATÁROZAT 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) - Tóth Beáta (4971 

Rozsály, Kossuth u. 2/B.) meghatalmazásából a GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. 

(4031 Debrecen, Tas utca 18.) kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott előzetes 

vizsgálati dokumentáció alapján - megállapította, hogy Tisztaberek, 0188/1 hrsz. alatti ingatlanon 

tervezett öntözőtelep megvalósításából nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a 

tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

 

A tevékenység végzéséhez a Főosztály hatáskörébe tartozó alábbi jogerős engedély beszerzése 

szükséges: 

 

- Amennyiben az üzemelés során a területen növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, 

valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználása fog történni, úgy a tervezett 

tevékenységre természetvédelmi engedélyt kell kérnie a Főosztálytól, mint természetvédelmi 

hatóságtól. 

 

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 eljárásba bevont szakhatóság: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/5928-1/2017.ált. számú, 

4512-1/2017. saját számú szakhatósági állásfoglalása: 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, 

Kármentesítési és Természetvédelmi Osztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) (továbbiakban: 

Főosztály) 4035-10/2017. számú megkeresésére, Tóth Beáta (4971 Rozsály, Kossuth u. 2/B.) 

megbízásából eljáró GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas utca 18.) 

által kérelmezett, a Tisztaberek, 0188/1 hrsz. alatti külterületen tervezett gyümölcsös öntözőtelep 

megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálat ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásban, 
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hivatkozva a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 28. 

§ (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 3. pontjában szereplő jogkörére, a tervezett létesítmény 

megvalósításának környezetvédelmi engedélyezéséhez az alábbi előírások betartása mellett 

hozzájárul: 

 A tervezett öntözőtelep felszín alatti vízbeszerzését és öntöző-vízellátást szolgáló vízilétesítmények 

megvalósítása, majd azt követő használatba vétele csak jogerős vízjogi létesítési engedély, valamint 

jogerős vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg. 

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

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

valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. 

(VI. 13.) KHVM rendelet 2. §-ában és 2. sz. mellékletében előírtak betartásával, megfelelő tervezői 

jogosultsággal rendelkező tervezővel kell elkészíttetni és a Vízügyi Hatósághoz benyújtani. A 

megvalósult vízilétesítmények használatbavételéhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély 

kérelemről és mellékleteiről a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. §-a és a 18/1996. (VI. 13.) KHVM 

rendelet 6. §-a rendelkezik. 

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

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

Az eljárás során vizsgált szakkérdésekben megfogalmazott előírások: 

Termőföldvédelem: 

 A tervezett öntözőtelep kialakítása során a beruházó és a kivitelező közösen köteles 

gondoskodni a talaj felső humuszos termőrétegének védelméről! 

 A humusz letermelése, deponálása és hasznosítása, valamint a rekultiváció során be kell tartani 

a talajvédelmi terv, illetve az előzetes vizsgálati dokumentáció talajvédelmi előírásait. 

 A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a környező mezőgazdasági területeken 

biztosítva legyenek a talajvédő gazdálkodás feltételei, a termőföldek talajidegen anyagokkal nem 

szennyeződhetnek. 

Termőföld mennyiségi védelme: 

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

vonatkozó engedélyt meg kell kérni Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Fehérgyarmati Járási Hivatal Földhivatali Osztálytól. 

 A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. §, (1) bekezdése szerint, 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. 

Ásványi nyersanyag védelme: 

 Az öntözővizet biztosító kút kialakítása ásványi nyersanyag kitermelésével járhat, ezért a 

Tisztaberek, 0188/1 hrsz-ú ingatlanon lévő ásványi nyersanyag fajtájának a megnevezését és a 

várható kitermelési mennyiség meghatározását is terveznie szükséges az engedélyezési 

eljárások folyamatában. 
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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 Nyíregyházai 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 elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. 

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

Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet. 

 

INDOKOLÁS 
 

Tóth Beáta (4971 Rozsály, Kossuth u. 2/B.) meghatalmazásából a GeoSafe Környezetgazdálkodási 

Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas utca 18.) a 4035-4/2017. iktatási számon 2017. június 26-án 

kérelmet nyújtott be Tisztaberek, 0188/1 hrsz. alatti ingatlanon tervezett öntözőtelep 

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

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

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

R.) 3. § (1) bekezdés a) pont szerinti - előzetes vizsgálat lefolytatására vonatkozóan a Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztályra. 

A tervezett tevékenység: 

A beruházó a Tisztaberek, 0188/1 hrsz-ú 17,58 ha-os területen szántóföldi kultúrát termeszt. A hosszú 

távon is biztonságos növénytermesztés érdekében a terület öntözését tartja szükségesnek. A terület 

öntözéséhez szükséges vízmennyiséget az ingatlanon létesítendő fúrt kútból kívánja biztosítani. 

Az öntözővizet tehát a Tisztaberek, 0188/1 hrsz.-ú területen létesítendő öntözőkútból tervezi biztosítani. 

Az öntözőkútból a szükséges vízmennyiséget a beépítésre kerülő traktor hajtású mélyszivattyúval 

termelik ki. A mélyszivattyú által kitermelt víz 110 PE P10 térszín alatt kiépítendő gerincvezetéken, 

valamint a hidránsokon keresztül jut el az öntöződobhoz. A nyomóvezetékre egy-egy hidránson keresztül 

csatlakozik a csévélődobos öntözőberendezés. 

A tervezett esőstető öntöző berendezéssel egyenletesen biztosítható a termesztett növénykultúra 

biológiai vízigénye. 

A terület öntözéséhez szükséges éves vízmennyiség: 13176 m
3
/év. 
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Létesítmény jegyzék: 

  

-  1 db fúrt kút 50 m talpmélységgel   

-  1 db DN100 kútfejgépészet: tolózár, vízóra, visszacsapó szelep, mintavételi  csap, 

               nyomásmérő  

-  1 db traktor hajtású mélyszivattyú  

Típus: Rovatti 7V  

Q= 1000 l/p  

H= 80 m  

-  260 m Ø110 PE P10 gerincvezeték  

-  4 db komplett hidráns (DN150)   

-  1 db 110/500 tip. csévélődobos öntözőberendezés konzollal   

 

Részletes leírást a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmazza. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

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.  

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, melyet 

az ügyfél az eljárás megindulásakor megfizetett, 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 4035-4/2017. sz. ügyiratában függő hatályú döntést hozott. A függő 

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

hónapon belül döntött. 

A 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 4. pontjában.  

4. Öntözőtelep 
b) védett természeti területen, Natura 2000 területen, 

barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül 

A tervezett öntözőtelep 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 az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 

földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 terület. A beruházási terület 

részét képezi a Szatmár-Bereg különleges madárvédelmi területnek (HUHN10001), valamint a Csaholc-

Garbolc kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek (HUHN20054), továbbá a Nemzeti Ökológiai 

Hálózat részét képezi, mint magterület. 
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A Főosztály a 4035-6/2017. számú levelében a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás 

megindításáról, mint ismert ügyfelet a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen 

u. 2.) értesítette. 

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 4035-5/2017. számon a telepítés helye szerinti település, 

Tisztaberek Község Jegyzőjének is megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan 

sem a Főosztályhoz, sem Tisztaberek Község Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. 

A környezetvédelmi hatóság a benyújtott dokumentumokat megvizsgálta és hiánypótlást írt ki az 

ügyfélnek a 4035-7/2017. számon, amelynek teljesítése 2017. július 13.-án megtörtént. 

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

állásfoglalása, a vizsgálandó szakkérdés vonatkozásában megkeresett hatóság állásfoglalása és 

a rendelkezésre álló adatok alapján ítéli meg a tervezett tevékenység környezetre gyakorolt 

hatását, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. 

Az eljárás során a dokumentáció elbírálásához a Főosztály a 4035-10/2017. 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 megkereste a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot, hogy a rendelet 5. sz. melléklete II. táblázatának 3. pontjában szereplő szakkérdésben 

szakhatósági állásfoglalását alakítsa ki. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/5928-1/2017.ált. számú, 

4512-1/2017. saját számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részbe foglalt előírásokkal 

megadta. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„A Főosztály 2017. július 17-én érkezett 4035-10/2017. számú megkeresésében Tóth Beáta (4971 

Rozsály, Kossuth u. 2/B.) megbízásából eljáró GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4031 

Debrecen, Tas utca 18.) által kérelmezett, a Tisztaberek, 0188/1 hrsz. alatti külterületen tervezett 

gyümölcsös öntözőtelep megvalósítására vonatkozó 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: 

 „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 a tervezett tevékenység megvalósításának környezetvédelmi 

engedélyezéséhez a rendelkező részben foglalt előírással hozzájárult tekintve, hogy a tevékenységhez 

kapcsolódó felszín alatti vízbeszerzést és az öntöző-vízellátást szolgáló vízilétesítmények 

megvalósításából, használatba vételéből - a rendelkező részben foglaltak betartása esetén - 
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vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból a vizekre és vízbázisra, az árvíz és jég levonulására, a 

mederfenntartásra káros hatás nem feltételezhető.  

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

adatok alapján a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 

3. pontjában foglalt szakkérdést megvizsgálta és alábbiakat állapította meg: 

- A Tisztaberek, 0188/1 hrsz.-ú külterületen tervezett öntözőtelep elvi vízjogi engedélyezésére 2016. 

október 03-án 5039/2016. számon eljárás indult a Katasztrófavédelmi Igazgatóságon.  

- A Tisztaberek, 0188/1 hrsz. alatti ingatlanon felszíni alatti vízbeszerzéssel mikroesőztető rendszerű 

öntözőtelep kialakítását tervezik. A tervezett öntözőtelep összterülete 17,58 ha, melyből 17,58 ha 

kerülne öntözésre, az egyszeri beöntözéséhez (20mm) szükséges vízmennyiség:  3.294 m
3
, mely 8 

napot vesz igénybe. A terület beöntözéséhez szükséges éves vízmennyiség: 4 x 3.294= 13.176 

m
3
/év. 

- Az öntözéshez szükséges vízmennyiséget a területen létesítendő fúrt öntözőkútból kívánják 

biztosítani.  

- A  kútnál  1db  traktor  hajtású  mélyszivattyú  kerül  beépítésre,  1000  l/p  (60  m
3
/h) teljesítménnyel.  

- A kútból kitermelt vizet fixen telepített PE gerincvezetéken, valamint a hidránsokon keresztül juttatják 

az öntöződobhoz.  A nyomóvezetékre egy-egy automata hidránson keresztül csatlakozik a 

csévélődobos öntözőberendezés.  

- A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság az I-0477-539/2016. számú iratában, az öntözőtelep elvi 

vízjogi engedélyének kiadásához – az esetleges jövőbeli vízkorlátozás bevezetése, illetve a 

vízvisszatartás lehetőségének megvizsgálása mellett – a vagyonkezelői hozzájárulást megadta. 

- Az elvi vízjogi engedély kiadására irányuló kérelem a szükséges környezetvédelmi engedélyezési 

eljárás lefolytatására figyelemmel az 5039-9/2016. számú végzésben elutasításra került. 

- A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság I-0477-539/2016. számú vagyonkezelői hozzájárulásában 

megadott feltételek, valamint a rendelkező részben foglaltak maradéktalan betartása esetén a 

létesítmény az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra káros hatást nem gyakorol. 

A felszín alatti víz állapota szempontjából a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken 

levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben Tisztaberek település az 

érzékeny felszín alatti területek közé került besorolásra. 

A tervezett létesítmény kijelölt, vagy becsült felszínalatti ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetet nem 

érint. A létesítmény megvalósítása, üzemeltetése szennyvízkibocsátással, csapadékvíz elvezetéssel 

nem jár.  

A tervezett tevékenységhez kapcsolódó vízilétesítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez 

szükséges vízjogi létesítési, illetve üzemeltetési engedélyek beszerzésével, az engedélyekben foglaltak 

maradéktalan betartásával biztosítható, hogy az építés és üzemelés fázisaiban a felszíni és felszín alatti 

vizek ne szennyeződjenek. 

A tervezett tevékenységhez kapcsolódó felszín alatti vízbeszerzést és öntöző-vízellátást szolgáló 

vízilétesítmények megvalósításához, használatba vételéhez szükséges vízjogi engedélyek beszerzését 

a rendelkező részben foglaltak szerint előírtam. 

Az építés, majd az üzemelés/karbantartás időszakában megfelelő műszaki állapotú gépek, 

berendezések alkalmazásával, a munkafolyamatok gondos végzésével a vizek szennyeződése 

megelőzhető, kizárható.  
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Fentiek figyelembe vételével a tevékenység nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, 

a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a 

felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények 

betartása biztosítható. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet) 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 3. pontjában megállapított 

hatáskörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

44. § (6) bekezdése szerinti tartalommal adta meg. 

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 fellebbezési jogról tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam.  

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot a fenti saját számra történő hivatkozással 

a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen.” 

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

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, a kérelem, az előzetes 

vizsgálati dokumentáció alapján, az 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában felsorolt szakkérdésre 

vonatkozóan a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztályát, a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási 

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

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi Osztályát, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal 

Agrárügyi Főosztályát, a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatal 

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

Bányászati Osztályát kereste meg a fenti szakkérdés vizsgálata érdekében a 4035-11/2017. számú 

levelében. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 

Osztálya a SZ/NEF/01125-2/2017. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát és 

megállapította, hogy 

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

kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására 

javaslatot nem tesz.” 

Állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: 

„Tóth Beáta (4971 Rozsály, Kossuth u. 2/B.) meghatalmazásából eljáró GeoSafe Környezetgazdálkodási 

Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas u. 18.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (4400 Nyíregyháza, 

Kölcsey u. 12-14.) előtt, Tisztaberek 0188/1 hrsz. alatti területen tervezett öntözőtelep megvalósítására 

vonatkozó előzetes környezeti vizsgálat ügyében kérelmet terjesztett elő. Az eljárásban a Szabolcs- 

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya meghatározott szakkérdések 

vizsgálatára-, szakmai állásfoglalás kialakítására vonatkozó feladat és hatáskörrel 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 
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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 öntözőtelep 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. 

Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó 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 Ket 21. § (1) bekezdése, valamint a fővárosi és 

megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) 

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

 

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

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, az SZ–10/106/01877-2/2017. számú végzésével a 

szakkérdés vizsgálatát hatáskör hiánya miatt megszüntette. 

 

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

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya az SZ/84/01965-

2/2017. számú nyilatkozatát előírással adta meg, amely előírás jelen határozat rendelkező részében, 

mint talajvédelmi előírás szerepel. Szakkérdésben adott nyilatkozatát az alábbiakkal indokolta: 

 

„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, talajvédelmi szempontból jelentős hatás nem várható. 

A vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz készített talajvédelmi terv előírásainak betartásával 

biztosítható a talajvédelmi követelmények érvényesítése. 

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. 

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

vizsgálati dokumentáció és a hiánypótlás (készítette: GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. 

4031 Debrecen, Tas u. 18.; készült: Debrecen, 2017. március és július 12.) alapján adta ki. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztálya a HB-

03/ERD/11822-2/2017. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát és az alábbi 

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 elektronikus dokumentáció és az Országos Erdőállomány 

Adattár adatai alapján megállapította, hogy a tervezett beruházás erdőtervezett területet nem érint a 

beruházás a környező erdőterületekre hatást nem gyakorol. 

A fentiek miatt az erdészeti hatóság feltétel nélkül hozzájárul az előzetes vizsgálati dokumentáció 

elfogadásához.  

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 10181-2/2017. számú szakkérdésre adott nyilatkozatát, amelyben foglalt előírásokat a 

határozat rendelkező rész, mint Termőföld mennyiségi védelme tartalmazza, az alábbiakkal indokolt: 

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

mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik; 

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 Tisztaberek 0188/1 helyrajzi számú ingatlan területe 

termőföldnek minősül. Az elektronikus úton eljuttatott előzetes vizsgálati dokumentációban leírtak szerint 



 10 

a földterületen mélyfúrású kút és nyomóvezeték létesül. 

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

hasznosítására vonatkozó engedélyt meg kell kérni hivatalomtól. 

A Tfvt. 8. §, (1) bekezdése szerint, 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 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 

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

vagy földrészletek teljes területére vonatkozik; 

b) a 21. § (5) bekezdésében foglalt 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 71/2015. (III.30.) Korra rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. számú mellélet I. 

táblázat 7. pontja alapján végeztem. 

Hatóságom hatásköréről a Tfvt. 7, § (1) bekezdése,a földművelésügyi hatósági és igazgatóéi 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 fővárost és megyei kormányhivatalokról, valamint a járást (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/15/1622-5/2017. számú nyilatkozatot adott, amelyben foglalt előírásokat a határozat rendelkező rész, 

mint Ásványi nyersanyag védelem tartalmazza, melyet az alábbiakkal indokolt: 

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban; Bányafelügyelet) T, Címzett fent 

hivatkozott számú megkeresésére, Tóth Beáta (4971 Rozsály, Kossuth u. 2/B.) meghatalmazásából a 

GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas utca 18.) kérelmére indult 

tárgyi eljárásban - a webes felületen elérhető tervdokumentáció áttanulmányozását követően - a 

vizsgálati feltételek figyelembevételével közli, hogy a létesítmény megvalósítása során hatásviselő 

környezeti elemként jelenik meg az ásványi nyersanyag. Az öntözővizet biztosító kút kialakítása ásványi 

nyersanyag kitermelésével járhat. Erre tekintettel a Kérelmezőnek a Tisztaberek 0188/1 hrsz-ú 

ingatlanon lévő ásványi nyersanyag fajtájának a megnevezését és a várható kitermelési mennyiség 

meghatározását is terveznie szükséges az engedélyezési eljárások folyamatában. 

A figyelem beveendő jogszabályok a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban; Bt), 

valamint az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az 

értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet. A Bt. 49. § 1. pontja 
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alapján ásványi nyersanyagnak minősül minden, a humuszon (talajon) kívüli földtömeg, függetlenül 

annak ásványi anyag összetételétől. A Bt. 1. § (7) bekezdése alapján a bányafelügyelet engedélyétől 

eltérő, más hatósági engedély alapján végzett ásványi nyersanyag kitermelésre a Bt. 3. §, 20. §, 25. §, 

41. §, 41/A. § és 44. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A Bányafelügyelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. számú melléklet 

l. táblázat 8. pontjában szereplő szakkérdéseket megvizsgálta, mert a vizsgálat feltételei - az 

ásványvagyon gazdálkodási hatáskörre tekintettel - fennálltak. Illetékességét a Magyar Bányászati és 

Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és az 1. sz. melléklete 

határozza meg.” 

 

Az ügyfél kérelme és annak mellékletei alapján nem volt megállapítható a tervezett tevékenység 

összhangja a jelenleg hatályos településrendezési eszközökkel, valamint a helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, ezért a Kormányhivatal a Ket. 26. § 

(1) bekezdés c.) pontja valamint a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1.§ (6b) alapján a 4035-12/2017. 

számú végzésében belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult Tisztaberek Község Jegyzőjéhez, mint 

a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez. 

 

Rozsályi Közös Önkormányzat Jegyzője a 873-2/2017. ügyiratszámon az alábbi belföldi jogsegélyt 

adta: 

Nadimovné Adóiján Ildikó, mint a Rozsályi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője nyilatkozom, a Tóth 

Beáta (4971 Rozsály, Kossuth u. 2/B.) meghatalmazásából a GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki 

Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas utca 18.) által Tisztaberek, 0188/1 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 

öntözőteleppel kapcsolatosan, hogy a kérelem és egységes környezethasználati engedélyezési 

dokumentáció, és a rendelkezésünkre álló egyéb adat, irat alapján: 

 a tervezett tevékenység Tisztaberek település jelen eljárás időpontjában 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: 

Környezeti zaj:  

A terület mezőgazdasági területen helyezkedik el. A területet minden irányból mezőgazdasági terület 

határolja. 

A legközelebbi lakóépület a területtől számítva 1675 m-re helyezkedik el. 

A dokumentációban szereplő számítások alapján a létesítmény legnagyobb zajvédelmi szempontú 

hatásterülete Mezőgazdasági területek vonatkozásában, a terület határától számított nappal 163 m, éjjel 

470 m-re helyezkedik el. Lakóterületek vonatkozásában, a terület határától számított nappal 278 m, éjjel 

776 m-re helyezkedik el. 

Mivel a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, területet, 

ezért a Kormányhivatal a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 

29.) Korm. 10. § (3) a) pontja alapján zajvédelmi előírást nem tett. 
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Levegőtisztaság-védelem:  

Az öntözőtelep létesítése - az építési munkálatok, tereprendezés - során használt munkagépek 

kibocsátásai és a földmunkák kiporzása határozzák meg a tevékenység levegőminőségére gyakorolt 

hatását. A közlekedési emisszió, illetve a kivitelezési tevékenység környezetre gyakorolt hatása nem 

jelentős. A telepítés levegőkörnyezeti hatásai ideiglenesek és korlátozott időtartamúak. 

Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatása nem indokolt. 

Hulladékgazdálkodás:  

A kivitelezési munkák során keletkező hulladékok gyűjtése, engedéllyel rendelkező cég részére történő 

átadása a dokumentációban foglaltak szerint a kivitelezést végző cég feladata. A kivitelezés befejezése 

után a munkaterület hulladékmentesítéséről gondoskodnak. 

Az üzemelés során a környezethasználó a telephelyen engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási 

tevékenységet nem végez. 

A tevékenységhez kapcsolódó gépek karbantartása nem a munkaterületen, hanem a kivitelező 

telephelyén történik.  Ezen tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok a műhelyben maradnak, 

ahonnan engedéllyel rendelkező cég szállítja el a veszélyes hulladékot. 

Földtani Közeg: 

A helyszínen veszélyes anyagokból származó szennyezés nem valószínű tekintettel a mai alkalmazott 

kivitelezési technológiákra. A munkagépek rendszeres karbantartásával és forgalmi engedélyével a 

környezetvédelmi megfelelőség biztosított. A munkagépek tankolása és esetleges szervízelése a 

munkaterületen kívül, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő telephelyen történik.  

 

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 meg kell akadályozni a 

terjedést. A szennyezett föld, mint veszélyes hulladék (azonosító 17 05 03*), engedéllyel rendelkező cég 

részére történő átadása a kivitelezést végző cég feladata. 

Természetvédelem:  

A tervezett öntözőtelep 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 az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 

földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 terület. 

A beruházási terület részét képezi a Szatmár-Bereg különleges madárvédelmi területnek (HUHN10001), 

valamint a Csaholc-Garbolc kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek (HUHN20054), továbbá 

a Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képezi, mint magterület. 

A rendelkezésre álló adatok, információk alapján megállapítható, hogy a tervezett öntözőtelep jelenleg 

részben felhagyott gyomos parlagterület, részben pedig napraforgóval bevetett intenzíven művelt 

szántón kerül kialakításra, melynek egy részét őshonos cserjék, fák határolják. A Natura 2000 

hatásbecslési dokumentációban leírtak alapján a tervezett öntözőtelep területén nem található jelölő 

élőhely. 

A terület felmérése során 15 faj jelenlétét sikerült kimutatni. Az észlelt madárfajok közül a barna rétihéja 

(Circus aeruginosus) Natura 2000 jelölőfaj, mely alkalmilag táplálkozási céllal keresi fel a beruházási 
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területet, haris (Crex crex) a környező gyepeken, illetve a tövisszúró gébics (Lanius collurio) pedig a 

terület szélén fészkel. 

 

A kivitelezés jelölő élőhelyet nem érint, a jelölő fajok közül a barna réti héja, és a tövisszúró gébics, 

illetve potenciálisan a sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax), vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius), 

és a vöröshasú unka (Bombina bombina) érintett. A létesítés rövid idejű és kiterjedésű zavaró hatással 

jár.  

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett 

állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más 

élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek 

lerombolása, károsítása. A kivitelezés jelentős hatást nem gyakorol, amennyiben a Tvt. 43. § (1) 

bekezdése alapján a terület szélén és a környező gyepeken fészkelő védett és jelölő madárfajok 

védelme érdekében a létesítés fészkelési időszakon kívül történik. 

A tervezett öntözőtelep megvalósításával kapcsolatban természetvédelmi szempontból jelentős 

környezeti hatások nem feltételezhetőek az alábbiak betartása esetén: 

- A szükséges munkafolyamatok elvégzése a szomszédos védett és Natura 2000 területek 

kíméletével történik! 

- A kivitelezés az élővilág bolygatásának elkerülése érdekében augusztus 15 – november 15. 

közötti időszakban kerül elvégzésre! 

- A kivitelezés és üzemelés során a terület szegélyében található őshonos cserjék, fák 

meghagyásra kerülnek! 

Tájékoztatom, hogy a Tvt.) 38. § (1) bekezdés g) pontja alapján védett természeti területen növényvédő 

szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok 

felhasználásához a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.  

A beruházás a tájrészlet szerkezetének kismértékű megváltozásával jár, a mezőgazdasági tájat alkotó 

elemek arányának változásával a táj karaktere nem változik meg jelentősen. 

A fentieket figyelembe véve a Főosztály nem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány 

készítését, mivel a Tisztaberek, 0188/1 hrsz.-ú külterületére tervezett öntözőtelep 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 az eljárás tárgyát képező 

tevékenység mely a környezetvédelmi hatóság által kiadott jogerős engedély birtokában végezhető. 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan a szakigazgatási szervek megkeresésére 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 fentiek, továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 67. 

§ (1) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a 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. 
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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. 

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 Tóth Beáta (4971 Rozsály, Kossuth u. 2/B.) által kibocsátott meghatalmazás alapján a 

GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas utca 18.) útján közlöm a 

környezethasználóval. 

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, 2017. augusztus 15. 

 

 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Katona Zoltán 

főosztályvezető-helyettes 
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Értesülnek: 

Postai úton (tértivel): 

1. GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. - 4031 Debrecen, Tas utca 18. 

Hivatali kapun keresztül (elektronikus tértivevénnyel): 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - 4400 Nyíregyháza, Kölcsey 

u. 12-14. 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 

Közegészségügyi Osztály - 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 

4. Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatala Hatósági 

Főosztályának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály - 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatala Élelmiszerlánc-

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

Nyíregyháza, Kótaji u. 33. 

6. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály - 4024 

Debrecen, Kossuth u. 12-14. 

7. Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatal Földhivatali 

Osztály - 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár u.14. 

8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály - 3527 

Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5. 

9. Rozsály Közös Önkormányzat Jegyzője - 4971 Rozsály, Kossuth u. 21/A. sz. 

10. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság - 4024 Debrecen, Sumen u. 2. sz.   

Helyben 

11. Irattár 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.  


