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HATÁROZAT 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) - Rosenberger Magyarország Kft. 
(5123 Jászárokszállás, Rosenberger Katalin u. 1.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró Dandelion Kft. 
(1068 Budapest, Benczúr u. 41.) kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott előzetes vizsgálati 
dokumentáció alapján - megállapította, hogy Nyírbátor, Császári út 83., 0123/28-29 hrsz. ingatlanokon meglévő 
csatlakozó-szerelő üzem tervezett bővítése és a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés 
hatálya alá nem 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: 

 
Termőföldvédelem: 

A beruházás során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. §. (1)  
bekezdésének előírásait, amely szerint a beruházással szomszédos mezőgazdaságilag hasznosított területen a 
talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld talajidegen anyagokkal nem  
szennyeződhet. Termőföldön talajidegen-, vagy veszélyes anyag még átmenetileg sem tárolható. 

 
Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/192-1/2018. ált. számú szakhatósági 
állásfoglalásában az alábbi feltételekkel hozzájárult a tervezett tevékenység megvalósításához. 
 

 A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telephelyen végzett tevékenységnél, 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 mérésérő szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 
mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségi romlást. 
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 A csapadékvíz akkor szikkasztható el, 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. 

 A telephely vizilétesítményeinek üzemeltetésénél a vonatkozó érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek 
előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

 
Természetvédelmi előírás: 
 

A tevékenység az alábbi előírások betartása esetén várhatóan természetvédelmi szempontból nem lesz jelentős 

hatással a területre: 

1. Az építés során ügyelni kell arra, hogy a megnyitott földárkok (pl.: alapzat) a lehető legrövidebb ideig maradjanak 

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

azokat a betemetés, betonozás előtt el kell távolítani. 

2. A telep északi és nyugati oldalának tájba illesztését megfelelő takarást biztosító többszintű (elsőrendű fafajok, 

másodrendű fafajok, cserjék) takarónövényzet telepítésével kell biztosítani, és a telep üzemelési ideje alatt fenn 

kell tartani (ápolás, pótlás).  

A fásítást megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberrel (pl.: erdőmérnök, kertészmérnök, stb.) meg kell 

terveztetni, és a tervben foglaltaknak megfelelően kell kivitelezni. A tervező figyelmét fel kell hívni arra, hogy a 

fásítás célja a telep tájba illesztése, azaz a lehető legrövidebb időn belül a lehető legnagyobb mértékű takarás 

elérése, az alkalmazandó fajokat a fenti cél figyelembevételével kell megválasztani.  

A fásítási tervet az építési engedélyezési eljárásban az engedélyes tervdokumentáció részeként kell 

benyújtani. A fatelepítés megtörténtét legkésőbb a használatbavételi eljárásig köteles hitelt érdemlő 

módon igazolni. 

A fásítást tájhonos fafajok és cserjék nemesítetlen változataival kell megtervezni. Invazív fajok telepítése tilos! A 

fásítási tervnek tartalmaznia kell: a jelenlegi állapot leírását, a tervezett célállapotot, az alkalmazandó fa- és 

cserjefajok faját, a szaporítóanyag adatait (mag/csemete, kor, fejlettség), mennyiségét, ültetési hálózatát, az 

elvégzendő agrotechnikai lépéseket részletesen (talajelőkészítés, trágyázás, ültetés, öntözés, stb.), az ápolásra, 

pótlásra és fenntartásra vonatkozó előírásokat. 

3. Az épületek szellőzését biztosító szellőztető rendszereket ráccsal vagy hálóval kell ellátni, amely 

megakadályozza a madarak berepülését és sérülését. 

 

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. 
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A fellebbezési díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-
00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg. Az 
átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a 
határozat ügyszámát is. 
 
A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról, illetve a Pest Megyei 
Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet. 

 

 
 
 

INDOKOLÁS 
 

A Rosenberger Magyarország Kft. (5123 Jászárokszállás, Rosenberger Katalin u. 1.), mint környezethasználó 
meghatalmazásából eljáró Dandelion Kft. (1068 Budapest, Benczúr u. 41.) 2017. december 08.-án Nyírbátor, 
Császári út 83., 0123/28-29 hrsz. ingatlanokon meglévő csatlakozó-szerelő üzem tervezett bővítésének 
megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálatára irányuló kérelmet nyújtott be a Főosztályra. 

 
A tervezett tevékenység: 
 
A Rosenberger Magyarország Kft. a nyírbátori Ipari Parkban található, meglévő csatlakozógyártó üzemének bővítését 
tervezi. A már működő – autóipari és távközlési felhasználásra szánt – csatlakozógyártó üzemének kapacitását 
tervezi megnövelni új szerelőcsarnok, új raktárcsarnok létesítésével. 
A tervezett fejlesztés a jelenleg is működő Nyírbátor, Császári u. 83. címen található üzem telephelyén valósul meg, a 
korábban (2017-ben) már elvégzett átalakítás után. 
 
A telepítés (építés) megkezdésének tervezett időpontja 2018. augusztus. Az építés egy évnél rövidebb időtartamban 
(6-9 hónap) megvalósítható. 
 
A telepítési hely: Nyírbátor külterület 0123/28-29 hrsz. 
 
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 
  
A telephely Nyírbátor észak-keleti részén helyezkedik el. A telephelyet gazdasági és erdő terület határolja.  
A legnagyobb zajvédelmi szempontú hatásterület a telephelytől számított 480 m sugarú kör által lefedett terület.  
A telepítési fázis levegőkörnyezetet érintő hatótényezői kismértékűek, időszakosak (6-9 hónap), így a 
levegőminőségre gyakorolt hatás nem jelentős, az üzemcsarnoktól mért ~ 100 m-es távolsággal adható meg. 
A zajszempontú hatás és a levegőtisztaság-védelmi hatás nem érint védendő létesítményt, mivel a legközelebbi 
védendő létesítmény a telephelytől 600 m-re helyezkedik el. 
 
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 9865-2/2017. 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. 
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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 132. 
pontjában 
 

132. A 3. számú melléklet 1-128. pontjában feltüntetett 
mennyiségi küszöbérték alatti tevékenység bővítése, 
ha az a bővítés következtében eléri vagy meghaladja 
a küszöbértéket, kivéve, ha a bővítés az 1. számú 
melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott 
tevékenység vagy létesítmény megvalósítása. 

 

 
A beruházással érintett összterülete: 5 ha. 
 
 
A Főosztály a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.), mint ismert ügyfelet a 9865-
6/2017. ügyiratszámú levelében értesítette az eljárás megindításáról a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján. 
 
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 9865-5/2017. számon a telepítés helye szerinti település, Nyírbátor 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 Nyírbátor Város Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. 

 
A Főosztály, a benyújtott kérelmet és mellékleteit megvizsgálta és a 9865-3/2017. számú végzésben formai 
hiánypótlásra szólította fel az ügyfelet.  A hiánypótlást teljeskörűen 2017. 12. 18- án 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 436-1/2018. 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 Hivatala Agrárügyi 
Főosztályát, a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei 
Kormányhivatal Nyírbátori Járási Hivatala 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 9865-7/2017. 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. 

 
Az eljárásba bevont szervezeti egységek a szakkérdésben az állásfoglalásukat az alábbiak szerint adták meg: 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, 
Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya az SZ-10/84/00096-2/2018. számon az 
alábbi nyilatkozatot adta (nyilatkozatát előírással adta meg, amely előírás jelen határozat rendelkező részében, mint 
Termőföldvédelmi előírás szerepel), melyet az alábbiakkal indokolt: 
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„Talajvédelmi szempontból a tervezett beruházásnak (bővítésnek) - előírásunk betartása mellett - a környező 
mezőgazdasági területekre káros hatása nincs, talajvédelmi szempontból jelentős hatás nem várható.  
A 2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről – Tfvt.) 43. § (1)-(2) bekezdése alapján  
„beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb 
tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő 
gazdálkodás feltételei ne romoljanak”.  
Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2016. évi CL. törvény (az általános közigazgatási 
rendtartásról) 16. § (1) bekezdése és a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 3. § (2) bekezdése rendelkezik.  
Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. § (1) 
bekezdése, valamint 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről) 52. § (1) bekezdése állapítja meg. 
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: DANDELION Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1068 Budapest, 
Benczúr u. 41.; kelt: 2017. november) alapján adta ki.” 
 

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyírbátori Járási Hivatala Földhivatali Osztály a 
10009/2/2018. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

 

„A Nyírbátor 0123/28, 0123/29 hrsz-ú ingatlanokon a meglévő üzem bővítése megvalósításához, a termőföld 

mennyiségi védelme szempontjából, állásfoglalást nem adok. 

A Rosenberger Magyarország Kft. (5123 Jászárokszállás, Rosenberger Katalin u. 1.) kérelmére a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előzetes vizsgálati eljárás indult a Nyírbátor 0123/28, 

0123/29 hrsz.-ú ingatlanokon meglévő üzem tervezett bővítése előzetes vizsgálata tárgyában. A termőföld 

mennyiségi védelme szakkérdésben a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály megkereste 

hatóságomat állásfoglalás kialakítása végett. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (továbbiakban Tfvt.) 8. § (1) bekezdése értelmében: 

„Ha az ingatlanügyi hatóság földvédelmi szakkérdést vizsgál vagy más hatóságok engedélyezési 

eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében 

érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, 

jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű 

termőföld igénybevételével történjen.” 

A Tfvt.8. § (2) alapján: „A szakhatósági állásfoglalás kialakítása, illetve a földvédelmi szakkérdés vizsgálata 

során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészletekkel 

szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne 

akadályozza.” 

A 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.” 

A terv dokumentáció szerint a meglévő üzem bővítésével érintett Nyírbátor 0123/28, 0123/29 hrsz.-ú 

ingatlanokon termőföld nem található. A fentiek alapján a Nyírbátor 0123/28, 0123/29 hrsz.-ú kivett 

(telephely, porta épület, alkatrészgyártó üzem) művelési ágú ingatlanokra a termőföld mennyiségi védelme 

érdekében állásfoglalást nem adtam. 

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 55. § (4) bekezdése 

alapján zártam ki, és adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről. 
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A termőföld mennyiségi védelme követelményeinek tekintetében a szakhatósági állásfoglalást a 

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése és az 5. számú melléklete I. táblázat 7. pontja alapján 

adtam ki. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyírbátori Járási Hivatala hatáskörét a földművelésügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § 

(1) bekezdése, illetékességét a 3. § (3) bekezdés c) pontja és 1. számú mellékletének 16. 4. pontja állapítja 

meg.” 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya a BO/15/0054-
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 („Előzetes Vizsgálati Dokumentáció Rosenberger 
Magyarország Kft.”) áttanulmányozását követően jelen szakkérdés vizsgálata során jogi álláspontom talaján 
az alábbi megállapítást teszem: 
Figyelemmel arra, hogy a csatlakozó-szerelő üzem építéséhez kapcsolódó telepítés („tereprendezés, 
földmunka, alapozás”) 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 Hivatala Hatósági Főosztály 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya az SZ-10/106/00126-2/2018. számon a szakkérdés vizsgálatát 
megszüntette az alábbiak szerint: 

„A Rosenberger Magyarország Kft. (5123 Jászárokszállás, Rosenberger Katalin u. 1.) kérelmében eljáró, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járásí Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálynak (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.)  
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a Nyírbátor, Császári út 83., 0123/28-29 hrsz. ingatlanokon meglévő csatlakozó-szerelő üzem tervezett 

bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás során kért 

 
kulturális örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálatát megszüntetem. 

 
INDOKOLÁS 

 

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

Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és 

Természetvédelmi Osztály a Nyírbátor, Császári út 83., 0123/28-29 hrsz. ingatlanokon meglévő csatlakozó-

szerelő üzem tervezett bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás tárgyában szakkérdés vizsgálatát 

kezdeményezte Hatóságomnál 2018. január 04. napján.  

A szakkérdésre történt megkeresés során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 71. § (1) bekezdésében meghatározott elemeket 

vizsgáltam: ,,A szakhatósági hatáskörében eljáró vagy örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló hatóság a 

nyilvántartott régészeti lelőhelyet. a régészeti védőövezetet, a nyilvántartott műemléki értéket, a 

műemléket, a műemléki környezetet, a műemléki jelentőségű területét, a történeti tájat és 

világörökségi helyszínt vagy világörökségi területet érintő ügyben a 72. §-ban, valamint a 73. §- ban 

meghatározott szempontok alapján vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megfelel – e a Kötv.-ben és az e 

rendeletben meghatározott követelményeknek." 

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

nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyet nem érint. 

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

(továbbiakban: Ket.) 45/A. § (2) bekezdése alapján "a szakhatóság a megkeresés megérkezését követően 

haladéktalanul ellenőrzi, hogy van-e hatásköre és illetékessége az ügy elbírálására. 

Az eljárás megszüntetése a Ket. 45/A §. (3) bekezdésén alapszik: "Ha a szakhatóság megállapítja 

hatásköre hiányát, erről a megkeresés megérkezésétől számított nyolc napon belüI tájékoztatja a hatóságot, 

és megszünteti a szakhatósági eljárást." 

Tájékoztatásul közlöm, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: 

Kötv.) 24. § (2) és (3) bekezdése értelmében, ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak 

tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a 

kivitelező köteles  

a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,  

b) a jegyző útján a hatóságnak (Tel: 06-42/599-677) azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról 

haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult 

intézményt (Jósa András Múzeum, 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. Tel.: 06-42/315-722), valamint  

c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint 

- a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.  

(3) A feltárásra jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és folyamatosan 

- az elvárható ütemben - végezni, az előkerült leleteket ideiglenesen elhelyezni. 

A bejelentési kötelezettség elmulasztása Kötv. 82. § (2) és az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 

18.) Korm. r. 3. § (3). bekezdés alapján örökségvédelmi birság kiszabását vonhatja maga után. 

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

vizsgáltam. 

A szakkérdés vizsgálata a Ket 14. § (5) bekezdésén, illetve a Korm. r. 71. § és 72. §-án alapszik. 

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

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

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

működési szabályzatáról szóló 39/2016 (XII. 30.) Mvm utasítás 24. §-a, illetékességét a Korm. r. 1. sz. 

mellékletének 16. pontja határozza meg.” 
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Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály 
a HB-03/ERD/00469-2/2018. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát és megállapította, hogy 
 

„A SZSZBMKH NYHJH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi 
Engedélyezési, Kármentési és Természetvédelmi Osztály részére, a fenti ügyiratszámú eljárásban a 
Nyírbátor 0123/28-29 hrsz.-ú ingatlanokon meglévő csatlakozó-szerelő üzem tervezett bővítése 
megvalósításának előzetes vizsgálati eljárásában, szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan a HBMKH DJH 
Agrárügyi Főosztály elsőfokú erdészeti feladatkörében eljáró Erdőfelügyeleti Osztálya az alábbi 
állásfoglalást adja: 
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, a meglévő csatlakozó-szerelő üzem tervezett 
bővítése erdőterületet nem érint, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény 77. §-a szerint erdő igénybevételével nem jár, a környező erdőterületekre hatást nem 
gyakorol. 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály elsőfokú erdészeti 
hatósági feladatkörében eljáró Erdőfelügyeleti Osztályának hatáskörét a földművelésügyi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (5) 
bekezdésének rendelkezése, illetékességét a 10. §-ának c) pontja, és a 11. § (1) bekezdése és a 2. számú 
melléklet 8. pontja állapítja meg.” 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztály az 
SZ/NEF/00037-2/2018. 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 

 
„Rosenberger Magyarország Kft. (5123 Jászárokszállás, Rosenberger Katalin u. 1.) a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
(4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, Nyírbátor, Császári út 83., 0123/28-29 hrsz. ingatlanon meglévő 
csatlakozó-szerelő üzem tervezett bővítésére 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. § rendelkezéseire, valamint a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) 
Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott szakkérdésekre [A környezet- és település-
egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek 
minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 
tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, 
a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, 
az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően] is a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy: 

 a csatlakozó-szerelő üzem bővítésére és azt követő üzemeltetése település és környezet-
egészségügyi szempontból a szakértői anyagban bemutatott adatok és számítások alapján nem jelent 
szignifikáns egészségkárosító kockázatot, erre tekintettel a rendelkező részben rögzítettek szerint 
foglalt állást.  

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

 
Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a 36500/192-
1/2018.ált. előírással adta meg, amely előírás jelen határozat rendelkező részében szerepel. Szakhatósági 
állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: 

„A Főosztály 2017. szeptember 22.-én érkezett 8418-8/2017. számú megkeresésében az Üzemeltető 
Kft.(4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/C.) megbízásából eljáró NYÍR DEEP - LIFE Kft. (4432 Nyíregyháza, 
Kincs köz 17/A.) által kérelmezett Ófehértó 0303/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezett napelemes kiserőmű 
megvalósításának 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. 
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, mint elsőfokú területi vízügyi szakhatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi 
hatáskörben eljárva, a Nyírbátor, Császári út 83., 0123/28-29 hrsz. ingatlanokon meglévő csatlakozó-szerlő 
üzem tervezett bővítése megvalósításának 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 Nyírbátor, Császári út 83., 0123/28-29 
hrsz. meglévő csatlakozó-szerlő üzem tervezett bővítéssel kapcsolatosan: 

 a tervezett új üzemcsarnok (II. fázisú bővítés) a meglévőhöz közvetlenül fog kapcsolódni, annak északi 
oldalán. 

 a meglévő üzemhez (I. fázisban) már megépült a szükséges iroda, mosdó, WC, étkező. Megépült 
továbbá már az I. fázisban a telephelyi csapadékvíz elvezetést szolgáló szikkasztó-árapasztó tározó, 
annak túlfolyója, átemelő aknája és nyomóvezetéke. 

 Rosenberger vizsgált, meglévő üzemében jelenleg technológiai vízfelhasználás nincs, csak szociális célú 
vízfelhasználás (ivóvíz, mosdók, fürdők, WC-k vízhasználata). Emiatt a vízellátás kizárólag a városi 
vezetékes közműhálózatról történik.  

 A meglévő üzem vízellátása – bele értve a tűzivíz ellátást is - a 471 sz. (Debrecen- Mátészalka) út 
mentén futó fővezetékről (54+692 kmsz-nél) leágazó bekötővezetékkel biztosított. A vízfelhasználást 
vízmérő órával mérik.  

 A telephely ÉK sarkában található egy már meglévő 300 m
3
-es, fólia bélelésű tűzivíz tároló medence. 

 A meglévő üzemhez egy saját rétegvíz kút létesül, amelyből csak az üzem körüli zöld terület locsolására 
terveznek vízkivételt. 

  A telephelyen kizárólag kommunális szennyvíz keletkezik; technológiai szennyvíz nincs. Nem keletkezik 
továbbá előtisztítást igénylő konyhai szennyvíz sem. A kommunális szennyvizet jelenleg is, a bővítés 
után is a városi közcsatornára bocsátják. 
 
 
 
 
 



 

 

10 

 

 

 A Rosenberger Magyarország Kft. az üzem csapadékvíz elvezető rendszerére és a parkolóra hulló 
csapadékvíz tisztítását szolgáló iszap- és olajfogó műtárgyra vonatkozóan 36500/6028-9/2017.ált. számú 
vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott, melynek érvényessége 2022. augusztus 31., valamint a locsolási 
célú saját kútra 36500/6784-9/2017. ált. számú vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik. 

 Csapadékvíz-elvezetés és tisztítás: a meglévő üzemi épület, a belső közlekedési útvonalak, a külső 
parkoló csapadékvíz jelenlegi elvezetése megoldott. A csapadékvíz-csatorna elválasztott rendszerű, a 
meglévő létesítmény esetében is különválasztott vízáramokként vezetik el:  

1) a tetőkre hulló és így nem szennyeződő csapadékvizeket közvetlenül a befogadóba vezetik; 
2) a rakodó övezet és a parkolóra hulló potenciálisan szennyezett csapadékvizet iszap- és 

olajleválasztó műtárgyon tisztítják meg – az adott területre előírt – 5 mg/l SZOE koncentrációig, majd így 
vezetik a befogadóba.  
A saját telephelyen belüli „befogadó” a meglévő szikkasztóárok, amely jelenleg a teljes keletkező 
csapadékmennyiség elszikkasztására alkalmas. Jelentős csapadék és a tervezett bővítés során 
megjelenő többlet csapadék a szikkasztó túlfolyóján keresztül ipari park csapadékvíz hálózatába kerül 
(részletesen lásd később). 

 Az utakról, parkolókról elvezetett, potenciálisan szennyezett csapadékvizet olajfogó műtárgyon tisztítják 
meg az elszikkasztása előtt.   

 Új személygépjármű parkoló a terület déli részén található szabad területen létesül, amely a meglévő 
parkolóhoz kapcsolódik. 

 A tervező nyilatkozata alapján a meglévő csapadékvíz tisztító műtárgyakat nem kell bővíteni vagy 
módosítani, mert alkalmasak a bővítés során képződő többlet csapadékvíz tisztítására is 

 Ugyancsak változatlan maradhat a meglévő szikkasztó árok, és a terület ÉNY-i sarkában megtalálható 
csapadékvíz átemelő. 

 
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 Nyírbátor település a 
fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek közé tartozik. 
A Nyírbátor, Császári út 83., 0123/28-29 hrsz.-ú ingatlan, 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 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 436-2/2018. számú végzésében belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult Nyírbátor 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. 
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Nyírbátor Város Jegyzője a 71-1/2018. számon az alábbi választ adta: 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi, Engedélyezési, Kármentesítési és 
Természetvédelmi Osztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14.) megkeresésére a Rosenberger 
Magyarország Kft. (5123 Jászárokszállás, Rosenberger Katalin u. 1.) meghatalmazásából a Dandelion Kft. 
(1068 Budapest, Benczúr u. 41.)  által kezdeményezett eljárásban –  Nyírbátor, Császári út 83.,, 0123/28-29 
hrsz. ingatlanokon meglévő csatlakozó-szerelő üzem tervezett bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati 
eljárás tárgyában  – Nyírbátor város helyi építési szabályzata és szabályozási terve, valamint a környezet- 
és természetvédelemre vonatkozó előírásainak figyelembevételével – hozzájárulok.  
Döntésem ellen fellebbezésnek nincs helye, az csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában 
az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.  

Indokolás 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi, Engedélyezési, Kármentesítési és 
Természetvédelmi Osztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14.) kérte hivatalunkat nyilatkozni arról, 
hogy  
- a tervezett tevékenység az érintett település jelen eljárás időpontjában hatályos településrendezési 

eszközeivel összhangban van-e? 
Amennyiben nincs összhangban, az összhang megteremthető-e? Ha igen, hogyan, milyen feltételek 
teljesülése szükséges? Az összhang megteremtése legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges 
építésügyi engedély iránti kérelem benyújtásáig várhatóan megvalósulhat-e? A nyilatkozatot a hatályos 
vonatkozó képviselő-testületi rendelet(ek) számával, a Helyi Építési Szabályzat, a Szabályozási Terv, 
ill. a Településszerkezeti Terv adott településrészre vonatkozó kivonat-másolatának csatolásával 
szíveskedjenek megadni. 

- a tervezett tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 
szabályozással összhangban van-e? 

Kérésére nyilatkozzuk, hogy Nyírbátor Város Önkormányzatának többször módosított 8/2004. (VII.15.) 
számú rendelettel elfogadott helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének tekintetében az érintett 
területen helyi jelentőségű védett természeti terület nem található, a terület igénybevétele a jogszabályokban 
rögzített követelményekkel és a Helyi Építési Szabályzattal (továbbiakban: HÉSZ) nem ellentétes.  
Az önálló fellebbezést az általános közigazgatási rendtartásról (továbbiakban: Akr.) szóló 116.§ (4) 
bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az Akr. 116. § (1) bekezdésére figyelemmel adtam 
tájékoztatást. 
Döntésemet az Akr. 2016. évi CL. törvény 25. §. (1)  b) pontja, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. §. (6b) 
bekezdése alapján hoztam.  
Végzésemet az Akr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdésében előírt formában hoztam. 
Az ügyben a települési önkormányzat jegyzője illetékességét az Akr. 16. §. (1) bekezdés a) pontjában 
foglaltak rögzítik.” 

 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható környezeti 
hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 
 
Környezeti zaj:  
 
Az építési tevékenység idején a bemutatott tervezetből megállapítható, hogy az építőipari kivitelezéstől származó 
zajterhelés a nagyobb zajkibocsátással járó technológiai műveletek végzése és a legzajosabb építőipari gépek 
működtetése során, 8 órás folyamatos munkavégzés esetében sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes rendeletben előírt határértéket. 
A vizsgálati eredmények alapján a tervezett létesítmény megvalósításával és működtetésével zaj- és rezgés elleni 
védelem szempontjából nem várható jelentős környezeti hatás. 
 
Levegőtisztaság-védelem: 
 
Létesítés: 
Az építkezés folyamán a  földmunkákra használt munkagépek üzemelése okoz a nappali órákban, időszakos jelleggel 
porképződést, illetve légszennyező anyag kibocsátást. Porképződés és a légszennyező anyagok hatása normál 
meteorológiai viszonyok mellett 100-150 m-es távolságig érzékelhetők, a legközelebbi lakóházak 600-650 m-re 
találhatók. Megállapítható a dokumentumban feltűntetett adatokból, hogy a levegőminőségre gyakorolt hatás nem 
jelentős. 
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Üzemelés: 
Levegővédelmi szempontból a létesítmény megnövelt alapterületének fűtése és használati melegvíz-ellátás okoz 
levegőterhelést. 
A bővítés keretében létesülő új üzemcsarnok fűtési energia és hideg-melegvíz ellátását a már meglévő, földgáz 
üzemű 1 db HOVAL ikerkazán1300kW teljesítményű kazán biztosítani tudja, melyet havária esetekben használt, a 
folyamatos áramellátás céljából időszakosan üzemelő 1 db Storm-Tech 135 kVA/108 kW teljesítményű dízel 
aggregátor helyettesít. 
A HOVAL kazánhoz tartozó Kazán kémény I. (P01) jelű és az aggregátorhoz kiépített Aggregátor kipufogógáz 
elvezető (P02) jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások a LAIR rendszer nyilvántartásában szerepelnek.  
Üzemeléshez a HOVAL kazán a 8194-7/2017. számú, a Storm-Tech aggregátor a 8194-8/2017. számú 
levegőtisztaság védelmi engedéllyel rendelkezik. 
Újabb kazán vagy veszélyhelyzeti áramforrásként szolgáló aggregátor üzembe állítása nem szükséges. Nem létesül 
továbbá elszívó vagy más technológiai jellegű levegőterhelő pont- vagy diffúz forrás. 
Közlekedésből várható hatások nem változnak, mivel a telephely bővítéséből adódó forgalom növekedése 
elhanyagolható lesz. 
 
Felhagyás: 
Az új, kiépítésre kerülő üzemrész vagy a teljes tevékenység megszűnése esetén megszűnnek az üzemfenntartó, 
technológiai és közlekedésből adódó emissziós hatások, így levegőminőség javulására lehet számítani. 
 
Hulladékgazdálkodás: 
 
Telepítés: 
A már meglévő üzemhez kapcsolódó új üzem szendvicspanel szerkezetű lesz, így az építkezés során nem kell 
számolni bontási hulladékkal, viszont építési hulladékkal igen. A nem veszélyes hulladékok mellett keletkeznek kis 
mennyiségben veszélyes hulladékok. Az építkezési fázisban, a keletkezett hulladékok gűjtését, kezelő cégnek történő 
átadását a kivitelező cég fogja megoldani. 
 
Üzemelés: 
Az üzemelési szakaszban termelt hulladékok döntő hányada nem veszélyes hulladék, azon belül csomagolási 
hulladék, emellett elhanyagolható a veszélyes hulladékok aránya. Ezen termelődött hulladékok gyűjtése munkahelyi 
gyűjtőhelyen valósul meg, ezt követően innen közvetlenül, engedéllyel rendelkező szakcégnek adják át. A tervezett 
bővítés után sem változtatnak a telephely hulladékgyűjtési gyakorlatán, legfeljebb több szállítási alkalmat rendelnek 
el. 
A kommunális hulladék mennyisége a növekvő dolgozói létszámmal arányosan növekedni fog, melyet a területileg 
illetékes kommunális közszolgáltatónak adnak át. 
A hatályos jogszabályban rögzített nyilvántartás és adatszolgáltatás rendje nem változik a telephely bővítése miatt. 
 
Felhagyás: 
A felhagyás esetén a telephelyen egyszerre jelenlévő veszélyes és nem veszélyes hulladékokat elszállítják 
engedéllyel rendelkező szakcégek. A technológiai berendezések jelentős része még értékesíthető és 
újrahasznosítható más üzemekben. A felhagyás végére veszélyes anyag vagy hulladék nem marad az üzemben. 
 
Földtani Közeg:  

Az építés hatása elsősorban a munkagépek üzemeltetésével függ össze. A munkagépek rendszeres karbantartásával 
elkerülhető a talajba kerülő káros hatások. 
Az üzemelési folyamatban, az üzem működésekor a talajt terhelő hatások nem érik. 
A felhagyás műveletei hasonlóak a telepítés hatásaival. Hatásuk megegyezik a telepítésre vonatkozó hatással. 
 
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 rendelkezésére álló adatok és a benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett bővítéssel érintett 
ingatlan és környezete természetvédelmi oltalom alatt nem áll; nemzetközi, országos vagy helyi jelentőségű védett 
természeti-, vagy Natura 2000 területet a beruházás nem érint, valamint nem képezi részét a Nemzeti Ökológiai 
Hálózatnak sem. A hatásterületen és környezetében kiemelkedő botanikai-, zoológiai érték, egyedi tájérték nem 
található. 
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A tervezett beruházás természetközeli élőhely megszűnésével nem jár. Az építkezés rövid időszaka során létrejövő 
környezeti terhelés várhatóan nem okoz olyan hatást, amely a környezetében található flóra és fauna 
fajgazdagságának változásához vezethet. A bővítést érintő ingatlan keleti oldalán üzemtervezett erdő található, ezért 
a fásításra vonatkozó előírást csak a terület északi és nyugati részeire írtam elő. 
 
Az előírásokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (Tvt.) 43. § (1) bekezdése alapján tettem, mely szerint: 
tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más 
élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, 
károsítása, valamint a Tvt. 7. § (2) 
 a.)  pontja alapján, mely szerint: a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok 

megóvása érdekében: 
gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése 
során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával 
történő tájba illesztéséről,  

e.)  pontja alapján, biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és 
berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez; 

 
 
A fentieket figyelembe véve a Főosztály nem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány készítését, mivel 
Nyírbátor, Császári út 83., 0123/28-29 hrsz. ingatlanokon meglévő csatlakozó-szerelő üzem tervezett bővítése 
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. 
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 Rosenberger Magyarország Kft. (5123 Jászárokszállás, Rosenberger Katalin u. 1.) által kibocsátott 
meghatalmazás alapján a Dandelion Kft. (1068 Budapest, Benczúr u. 41.) útján közlöm a környezethasználóval. 
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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 31. 

 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

 

 

Katona Zoltán 

főosztályvezető-helyettes 
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Értesülnek: 

Postai úton (tértivel): 

1. Dandelion Kft.       1068 Budapest, Benczúr u. 41. 

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. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni   4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14. 
Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály 
 

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

7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  4300 Nyírbátor, Szentvér u. 14. 
Nyírbátori Járási Hivatala Földhivatali Osztály 
 

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

9. Nyírbátor Város Jegyzője     4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. 
 

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

 
A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. 


