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HATÁROZAT 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) Tornyospálca Község 

Önkormányzata (4642 Tornyospálca, Rákóczi u. 23.), mint környezethasználó meghatalmazása alapján, 

Barna Sándor környezetvédelmi szakértő (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I/5.) kérelmére indult előzetes 

vizsgálati eljárásban a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a  

Tornyospálca 076/1. hrsz.-ú ingatlanon tervezett iparterület megvalósításából és fenntartásából nem 

feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység az egységes környezethasználati 

engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

 

A tevékenység megkezdése előtt a Főosztály hatáskörébe tartozó, alábbi véglegessé vált engedély 

beszerzése szükséges: 

-  A kivitelezőnek felmentést kell kérnie a Főosztálytól a zajkibocsátási határértékek betartása alól a 

kivitelezés idejére. A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett 

időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható 

eredményeit. 

 

I. A Főosztály előírása: 

 

Természetvédelmi előírás: 

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

az esetlegesen előforduló idős, őshonos faegyedeket meg kell kímélni.  

 

- Az iparterületen a burkolt területek arányát szorítsák a lehető legkevesebbre, törekedjenek minél 

nagyobb kiterjedésű zöldfelületek létrehozására. 

 

- Az iparterületen megépülő létesítmények tájba illesztését megfelelő takarást biztosító többszintű 

(elsőrendű fafajok, másodrendű fafajok, cserjék) takarónövényzet telepítésével kell biztosítani és az 

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.  

Az iparterület folyamatos beépülése során az egyes építési engedélyezési eljárásokban a 

mindenkori építtető köteles a fásítási tervet az engedélyezési tervdokumentáció részeként 

benyújtani. A fatelepítés megtörténtét legkésőbb a használatbavételi eljárásig köteles hitelt 

érdemlő módon igazolni. 
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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. 

 

Zajvédelem: 

-  Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. 

-  Az ipari parkba betelepülő tevékenységek, helyhez kötött és mozgó zajforrásait úgy kell tervezni és 

működtetni, hogy a védendő területen a zaj- és rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési 

követelményeknek. 

Levegőtisztaság-védelmi előírás: 

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

okoz. 

A légszennyezettség kialakulásának megelőzése érdekében  

 száraz időszakban a kiporzásra hajlamos felületek (munkaterületek és szállítási útvonalak) nedve-

sítéséről gondoskodni kell, 

 a kiporzásra hajlamos földanyagot szállítás közben le kell takarni. 

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

igénybe venni. 

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

 

II. Az eljárás során vizsgált szakkérdésekben megfogalmazott előírások: 

Termőföldvédelmi előírás: 

-  A beruházás során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. §. (1) 

bekezdésének előírásait, amely szerint a 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. 

 Ásványi nyersanyag és földtani közeg védelme: 

-  Az építési engedélyeztetési dokumentáció részét kell képezze a kitermelni tervezett ásványi 

nyersanyagok fajtájának és mennyiségének meghatározása.  

Erdővédelem: 

-  Az erdészeti hatóság azzal a feltétellel járul hozzá a tervezett beruházáshoz, ha az engedélyes terv 

birtokában a Tornyospálca 078/31 hrsz.-ú földrészleten a hatályos jogszabályok betartása mellett, a 

csapadékvíz szikkasztására alkalmas állomány, pl.: bakhátas nyárfás faállomány kerül kialakításra. 

Kulturális örökségvédelmi előírás: 

-  A tervezett közművek kiépítése és a tervezett út nyomvonalának kialakítása során az elsődleges 

földmunkák (humuszmentés, munkaárok földtömeg kiemelése) csak régészeti megfigyelés mellett 

végezhetők. A beruházó és/vagy a kivitelező vegye fel a kapcsolatot a Rétközi Múzeummal (4600 

Kisvárda, Csillag u. 5.) és állapodjon meg a régészeti tevékenység elvégzéséről. 

 

-  Az engedélyes tartozik továbbá a munkakezdés és a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a 

Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát tájékoztatni. 

A műszaki átadás-átvételhez csak akkor áll módunkban hozzájárulni, ha kérelemhez csatolják a 

régészeti megfigyelésről szóló jelentést. 
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III. Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/1048-1/2019.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi előírásokkal járult hozzá 

környezetvédelmi engedélyezéshez: 

1. A vízilétesítményeinek kialakítása és üzemeltetése vízjogi engedély köteles a vízgazdálkodásról szóló 

1995. évi LVII. 28.§ (1) bekezdése alapján: "Vízjogi engedély szükséges - jogszabály által 

bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízi létesítmény 

megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély).  

 

A tervezett tevékenység megvalósításához kapcsolódó vízi létesítmények kialakítása csak a vízügyi 

hatóság által kiadott véglegessé vált vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg. 

  

2. Mezőladányi távlati vízbázisának HT.5421/3/2003. számú (vksz.: 27/230-2004.) határozattal kijelölt 

hidrogeológiai védőövezet B zónáján belül kizárólag olyan tevékenység végezhető, melyet a 

vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 

123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet nem zár ki.  

 

A 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 5. számú melléklete értelmében a hidrogeológiai 

védőövezet B zónáján belül tervezett új létesítmény, tevékenység a környezeti hatásvizsgálat, 

illetve környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat 

eredményétől függően megengedhető. 

  

3. A fentiek értelmében a létesítésre vonatkozó engedélyezési eljárás lefolytatása előtt be kell 

nyújtani hatóságunkhoz a fenti jogszabálynak megfelelő tartalmú vizsgálati dokumentációt. 

 

4. A területen tervezett új létesítmények, tevékenységek vonatkozásában vizsgálni szükséges, hogy a 

felszín alatti vizek védelméről szóló többször módosított 219/2004. (VlI.21.) Korm. rendelet 9. § (1). 

bekezdése és a 10 § (1) bekezdése szerinti előírások teljesülnek-e, összhangban Magyarország 

felülvizsgált, a Kormány által elfogadott (VGT2) vízgyűjtő-gazdálkodási tervével. 

 

5. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telephelyen végzett 

tevékenységeknél, és csapadékvizek e1helyezésénél a felszín alatti vizek védelméről szóló többször 

módosított 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

 

6. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, 

valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a 

tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez 

szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 

együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség  

romlást. 

 

7. A csapadékvíz és a kezelt technológiai szennyvíz akkor szikkasztható el a területen, ha az 

elszivárogtatásra használt területen a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.§-a figyelembevételével a 

talajvíz és a földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben 

megállapított "B" szennyezettségi határértéket nem haladja meg.  

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. 
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A Főosztály megállapítja, hogy a 473-2/2019. számú függő hatályú végzéshez nem fűződik joghatás, mivel az 

ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

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

250 000,- Ft-ot a környezethasználó megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

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

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

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályához benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott 

döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül 

adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan 

új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra 

önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

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

keretében támadható meg. 

Az előzetes vizsgálati eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja 125 000,- Ft. 

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

vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2 500,- Ft. 

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

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

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

Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. 

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

Kormányhivatalhoz való felterjesztéséről dönthet. 

 

 
 
 

INDOKOLÁS 

 

Barna Sándor környezetvédelmi szakértő (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I/5.) Tornyospálca Község 

Önkormányzatának (4642 Tornyospálca, Rákóczi u. 23.) meghatalmazása alapján 2019. január 08-án e-

papíron kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályra Tornyospálca 076/1. 

hrsz.-ú ingatlanon tervezett iparterület előzetes vizsgálatra vonatkozóan.  

A kérelem mellékletét képező előzetes vizsgálati dokumentáció munkarészeit szakértői jogosultsággal 

rendelkező szakértők készítették. 

 

A tervezett tevékenység bemutatása: 

A projekt célja a térség ipari, üzleti infrastruktúrájának fejlesztése, a helyi ellátáshoz kapcsolódó 

önkormányzati infrastrukturális feltételek megteremtése a helyi vállalkozók megerősítése és a foglalkoztatás 

bővítése. A fejlesztés hozzájárul a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztéséhez, az 

önkormányzati tulajdonú iparterület alapinfrastruktúrájának kiépítéséhez, az iparterület elérhetőségének 

kiépítéséhez, foglalkoztatottság növeléséhez. 

 

Az ipari területtel érintett ingatlan területe: 20,7 ha 

A tervezett ipari terület a Mezőladányi távlati vízbázisának HT.5421/3/2003. számú határozattal kijelölt 

hidrogeológiai védőövezetének „B” zónáján belül található. 

Tekintve a tevékenység kiterjedését és elhelyezkedését előzetes vizsgálat lefolytatására van szükség a 

terület ipari területté alakítása (műszaki infrastruktúrával való ellátása) céljából, más célra hasznát területen. 
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A beruházás során az Ipari terület működését szolgáló az alábbi közművek kiépítése tervezett: 

1. Közvilágítás és elektromos energiaellátás kiépítése 

2. Ivóvízellátás kiépítése 

3. Szennyvíz-elvezető rendszer kiépítése 

4. Gázellátás kialakítása 

5. Csapadékvíz-elvezetés 

6. Útépítés 

 

A fejlesztés legfőbb indoka, hogy az iparterület közvetlen elérhetősége a közútról jelenleg nem biztosított. 

Jelen fejlesztés tárgya az iparterület megközelítését segítő önkormányzati út kiépítése, mely által az 

iparterület könnyebb elérhetősége biztosítható. 

A fejlesztés eredményeként a közműcsatlakozás bevezetése, az iparterület közművesítése is megvalósul. 

 

Meglévő üzem: 

Az FLC Logistic Kft. a Tornyospálca hrsz.: 076/7 alatti meglevő telephelyén horganyzott acéllemez polimerrel 

bevonó telepet üzemeltet. A bevonó üzem egy egyhajós kialakítású 26 m széles és 120,5 m hosszú épület. A 

tervezett bevonásra kerülő lemez mennyisége: 70.000 tonna/év. 

 

A következő években tervezett legjelentősebb üzem az iparterületen: 

Gyümölcsfeldolgozó és -sűrítő üzem 

A beruházó cég a Hungarian Juice Hungary Kft. által építendő üzem már az első évben 60-80 ezer 

tonna alma és 3 ezer tonna meggy feldolgozását tervezi. 

 

Beruházással érintett település: Tornyospálca 076/1, 077, 074/40. hrsz. 

Hatásterülettel érintett település: Tornyospálca, Mándok 

 

A részletes leírást az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmazza 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

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

bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és 3. melléklet 120. a.) és b.) 

pontja alapján a tervezett tevékenység előzetes vizsgálat köteles, mert az a.) pont figyelembevételével a 

terület mértéke a 3 ha-t meghaladja, valamint a b.) pont figyelembevételével vízbázis védőövezetén 

helyezkedik el. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) 

bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül a 473-2/2019. számon függő 

hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződik joghatás, mivel a Főosztály az ügyintézési határidőn belül az 

ügy érdemében döntött.  

 

Az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget - ha jogszabály 

másként nem rendelkezik - a kérelmező ügyfél előlegezi. Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel 

összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. 

(XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási 

költség az igazgatási szolgáltatási díj. 

Az előzetes vizsgálati eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgál-

tatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) értelmében igazgatási szol-

gáltatási díjköteles. A díj mértéke a Díjrendelet 1. számú melléklet 35. főszáma alapján: 250.000,- Ft.  

A környezethasználó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Főosztály 473-1/2019. számú hiánypótlási 

felhívására megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 
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A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a kérelem és az előzetes vizsgálati doku-

mentáció benyújtását követően a Főosztály hivatalában, valamint honlapján az eljárás megindításáról közle-

ményt tett közzé, és a 3. § (4) bekezdés értelmében a közhírré tétellel egyidejűleg a közleményt, a kérelmet 

és mellékleteit a 473-3/2019. számú ügyiratban a telepítés helye szerinti település, azaz Tornyospálca 

Község Jegyzőjének és a hatásterülettel érintett Mándok Város jegyzőjének is megküldte, akik gondoskodtak 

a közlemény közhírré tételéről. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közhírré tételének időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan sem a 

Főosztályhoz, sem az érintett települések jegyzőihez nem érkezett észrevétel. 

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. 

A Főosztály a 473-4/2019. számú végzésében megkereste a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot, mint 

a természeti értékek természetvédelmi kezelőjét, hogy közölje a beruházással érintett területre vonatkozóan 

rendelkezésre álló természetvédelmi adatokat, illetve az eljárás szempontjából releváns tényeket. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság az 553-2/2019. számon a következő tájékoztatást adta:  

„A megkeresésben megadott Tornyospálca 076/1 hrsz.-ú, kivett művelési ágú ingatlan nem részei sem 

országos jelentőségű védett, sem Natura 2000 területnek, továbbá a Hortobágy Nemzeti Park Igazgatóság 

adatbázisa alapján releváns természeti érték előfordulásáról nincs tudomásom. 

A rendelkezésemre álló adatok és információk alapján a kérelemben megjelölt területen a Tornyospálca 

Község Önkormányzata (4642 Tornyospálca, Rákóczi u. 23.) által tervezett iparterület megvalósítását 

tudomásul veszem. A terület elektromos hálózatának tervezése során a védett, illetve fokozottan védett 

madárfajok megóvása érdekében kérem figyelembe venni „a természet védelméről” szóló 1996. évi LIII. 

törvény 7. § (5) be kezdését, amely alapján „Elektromosenergia-szállító légvezetékek létesítésekor, 

valamint középfeszültségű szabad légvezeték teljes szakaszhosszra kiterjedő felújításakor olyan műszaki 

megoldásokat kell alkalmazni, amelyek a vadon élő madarakat nem veszélyeztetik.” Az újonnan épített  

vezetékszakaszokon tehát természetvédelmi szakmai szempontból fontosnak tartom, hogy az építést 

követően ne legyen szükség utólagos madárvédelmi kiegészítésekre (pl.: szigetelő- vagy 

vezetékburkolás). Ennek érdekében fontos, hogy a vezetékek, áramkötések, tartószigetelők, és egyéb 

berendezések megfelelő szigeteléssel, burkolással kerüljenek kialakításra. Javaslom, hogy az 

oszloptranszformátor esetében a gép (trafó) és készülékei lehetőség szerint a feszítő fej szerkezet 

alatt, a beérkező vezető oldalán kerüljenek elhelyezésre, illetve az összes áramkötést burkolt 

vezetékkel kerüljön kialakításra. A földkábeles csatlakozást képző oszlopszerkezet esetében is a 

szükséges készülékek lehetőség szerint a feszítő fejszerkezet alatt kerüljenek elhelyezésre. 

Új szabadvezeték-szakaszok létesítésénél alapvetően a függőszigetelős fejszerkezetek kialakítását 

tartom elfogadhatónak, amelyek megfelelnek a madárvédelmi elvárásoknak. Továbbá az 

áramkötések a fejszerkezet síkja alatt, az alsó térben kerüljenek kialakításra.  

Mivel a szikraközök elemeit nem lehet burkolni, így azok használata nem engedélyezhető, helyette 

egyéb túlfeszültség-korlátozók elfogadhatóak, melyek lehetőség szerint a biztosító aljzatba 

kerüljenek elhelyezésre.  

Felhívom továbbá a tisztelt figyelmét, hogy a légszigetelésű oszlopkapcsolók működési elve és 

szerkezeti kialakítása nem tesz lehetővé hatékony madárvédelmi kiegészítést, ezért madárvédelmi 

szempontból a tokozott oszlopkapcsolók használatát tartjuk elfogadhatónak.  

Természetvédelmi szakmai szempontból javaslom továbbá az előzetes vizsgálati dokumentációban 

szereplő természetvédelmi és környezetvédelmi javaslatok betartását, illetve kérem felhívni a 

beruházók figyelmét, hogy a tervezett iparterületen megvalósítandó beruházások semmilyen káros 

hatással nem lehetnek a környező területekre.”  
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A Főosztály a 473-5/2019. sz. végzésében az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

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

alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi, vízvédelmi 

hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/1048-1/2019.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalását előírásokkal adta meg. Az előírásokat a határozat rendelkező része tartalmazza, 

melyet a szakhatóság az alábbiak szerint indokolt: 

„A Főosztály, a 2019. január 25-én érkezett 473-5/2019. számú megkeresésében, Tornyospálca Község 

Önkormányzata (4642 Tornyospálca, Rákóczi u. 23.) megbízásából eljáró Barna Sándor környezetvédelmi 

szakértő (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I/5.) által kérelmezett, Tornyospálca 076/1 hrsz.-ú ingatlanon 

tervezett iparterület előzetes vizsgálata ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásban szakhatósági 

állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.  

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 2. és 3. pontjai alapján:  

-„Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, 

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

határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők- e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység 

az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.”  

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

védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesíthetők-e.” 

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

adatok alapján az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 2. és 3. 

pontjában foglalt szakkérdést megvizsgálta és alábbiakat állapította meg:  

A Tornyospálca 076/1 hrsz.-ú ingatlanon tervezett ipari terület Mezőladányi távlati vízbázisának 

HT.5421/3/2003. számú (vksz.: 27/230-2004.) határozattal kijelölt hidrogeológiai védőövezetének "B" 

zónáján belül található.  

Az iparterületre betelepülő tevékenységek jelenleg csak részben ismertek. Az ipari területtel érintett 

ingatlan területe: 20,7 ha.  

A tervezett tevékenység ivóvíz-ellátását és tűzivíz-ellátását hálózati vízből tervezik megoldani, a szennyvíz 

elvezetése a tervezett közcsatornába kerül bevezetésre.  

Az ipari területen található telephelyek csapadékvíz elvezetéséhez egy DN 160 KPE zárt  

nyomott csatornát terveznek, melyen keresztül a csapadékvizet a 078/31 hrsz. alatti erdős  

területre tervezik elvezetni, ahol elszikkad.  

A tervezett és meglévő út területén keletkező csapadékvizek a vizek helyben tartására való törekvés 

figyelembevételével a meglévő földmedrű szikkasztóárkokban kerülnek elhelyezésre.  

A tervezett beruházás közvetlenül felszíni víztestet nem érint.  

Amennyiben olyan tevékenységek, létesítmények megvalósítását tervezik az iparterület területén, 

amely a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 5. számú mellékletben szerepel, akkor a tervezett új 

létesítmény, tevékenység létesítésre vonatkozó engedélyezési eljárás lefolytatása előtt be kell 

nyújtani hatóságunkhoz fenti jogszabálynak megfelelő tartalmú vizsgálati dokumentációt.  

A területen tervezett új létesítmények, tevékenységek vonatkozásában vizsgálni szükséges, hogy a felszín 

alatti vizek védelméről szóló többször módosított 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 9. § (1). bekezdése és 

a 10 § (1) bekezdése szerinti előírások teljesülnek-e, összhangban Magyarország felülvizsgált, a Kormány 

által elfogadott (VGT2) vízgyűjtő- gazdálkodási tervével.  

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7. §. és 2. sz. mellékletéve l 

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 

Tornyospálca település az "érzékeny", felszín alatti vízminőségvédelmi területek közé tartozik.  

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm. 

rendelet 5. §-a és a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (Mepar) szerint az érintett terület nitrát 

érzékeny.  
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A vízilétesítmények kialakítása, üzemeltetése és megszüntetése vízjogi engedély köteles a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 28.§ (1) bekezdése alapján: „Vízjogi engedély szükséges - 

jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve 

vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési/megszüntetési engedély), 

továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési 

engedély).  

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 dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM 

rendeletben foglalt követelményeknek betartásával, megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező 

tervezővel kell elkészíttetni és a területileg illetékes vízügyi hatósághoz benyújtani. A megvalósult 

vízilétesítmények használatbavételéhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély kérelméről és 

mellékleteiről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a és a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben 

rendelkezik.  

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 tervezett tevékenység a rendelkező részben előírtak 

betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, valamint a technológiai rend betartásával nem 

jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni vizek minősége védelmének 

szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható.  

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, az egyes 

közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontjában megállapított szakkérdésben, 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § alapján, a 

80. §-ban meghatározott formában, a 81. §-nak megfelelő tartalommal hozta meg.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a 

vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) 

Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. szám ú melléklet 

7. pontja állapítja meg.  

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a 

megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles megadni.  

A fellebbezési jogról tájékoztatást az Ákr. 116. § (1) bekezdésére tekintettel adtam.  

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

részére megküldeni szíveskedjen.” 

 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárás során a 473-6/2018. számú ügyiratában 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 Főosztály Népegészségügyi Osztályát, 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 tárgyában a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi 

Főosztály Erdőfelügyeleti Osztályát, a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Földhivatali Osztályát, a 
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tevékenység végzésének a földtani környezetre gyakorolt hatása tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályát kereste meg. 

 

Az eljárásba bevont szervezeti egységek a szakkérdésben az állásfoglalásukat az alábbiak szerint adták 

meg: 
 

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

sági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály az SZ-10/84/00196-2/2019. 

számon szakkérdésben nyilatkozatot adott (nyilatkozatát előírással adta meg, amely előírás jelen határozat 

rendelkező részében, mint Termőföldvédelmi előírás szerepel), amelyet az alábbiakkal indokolt: 

„A 2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről - Tfvt.) 43. § (1)-(2) bekezdése alapján 

„beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb  

tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a  

talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak”.  

Talajvédelmi szempontból a tervezett beruházásnak - előírásunk betartása mellett - a környező 

mezőgazdasági területekre káros hatása nincs, talajvédelmi szempontból jelentős hatás nem várható.  

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: Barna Sándor környezetvédelmi szakértő /4028 Debrecen, Hadházi  

út 7. I/5./; készült: Debrecen, 2018. december 29.) alapján adta ki. 

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2016. évi CL. törvény (az általános közigazgatási rend-

tartásról) 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.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Földhivatali Osztálya a 

10074/2/2019. ügyszámú iratában a termőföld mennyiségi védelem szakkérdés vizsgálatára az alábbi 

nyilatkozatot adta: 

„A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy az érintett külterületi ingatlan művelés alól kivett / 

telephely megnevezéssel van nyilvántartva. A kivett ingatlanra a 2007. évi CXXIX. (termőföld védelméről 

szóló) törvény hatálya nem terjed ki, így a tervezett ipartelep infrastruktúrájának kialakításával járó 

beruházás megvalósításához az ingatlanügyi hatóság külön engedélye nem szükséges.  

A szakkérdés vizsgálata tárgyában előterjesztett megkeresés a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MVM utasítás 24-25. §-a, valamint a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormánymegbízott 81/2015. (V.4,) számú utasítása alapján történt.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a Kisvárdai Járási Földhivatal hatáskörét és 

illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 37.§ (1) bekezdése és 1. számú mellékletének 16.2 pontja állapítja meg.” 

 

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

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya az SZ-10/106/00388-2/2019. számon szakkérdésben nyilatkozatot 

adott (nyilatkozatát előírással adta meg, amely előírás jelen határozat rendelkező részében, mint kulturális 

örökségvédelmi előírás szerepel), amelyet az alábbiakkal indokolt: 

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

Természetvédelmi Főosztály a Tornyospálca 076/1 hrsz.-ú ingatlanon tervezett iparterület előzetes 
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vizsgálati ügyében szakkérdés vizsgálatát kezdeményezte Hatóságomnál, 2019. január 25. napján 

érkezett megkeresésével. 

A szakkérdésben történt megkeresésre a javasolt kikötések indoklása: 

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

nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyet érint. 

A beruházás által érintett régészeti lelőhelyet csak topográfiai adatokból ismerjük, a lelőhelyen 

szisztematikus régészeti kutatás, kis felületű feltárás még nem történt, így nem ismerjük a lelőhely 

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

bekövetkezett bolygatás mértékét. Továbbá meg kell jegyeznünk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

területén szisztematikus régészeti terepbejáráson alapuló régészeti topográfia nem készült, így nem 

rendelkezünk minden olyan területről adatokkal, ahol régészeti leletek eredeti összefüggéseikben 

találhatóak a földben, ezért a tervezett közművek kiépítéséhez és a tervezett út létesítéséhez kapcsolódó 

földmunkák során nemcsak érinthetnek feltáratlan, érintetlen lelőhelyeket, régészeti rétegeket, hanem át is 

vághatják azt. 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 19. § (2) bekezdése 

értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók 

el. A Kötv. 22. § (1) bekezdése szerint „nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos 

földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni.” 

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

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

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

feltárás keretében 

a) régészeti megfigyelést ír elő, ha 

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

a régészeti örökség elemeit, 

ab) a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos, 

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

jelentkezési szintjét, 

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

vagy 

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

Az előírt módszer a régészeti megfigyelés. 

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

helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése és a tevékenység régészeti dokumentálása. 

A Kötv. 22. § (3) bekezdésre tekintettel régészeti megfigyelést kell előírni.  

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

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

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

előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges 

leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.” 

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

szerinti gyűjtőterülettel rendelkező területi múzeum (Rétközi Múzeum, 4600 Kisvárda, Csillag u. 5.; Kalli-

Tutkovics Eszter, Tel.: 06-20-923-3115) jogosult. 

A szakkérdés vizsgálata az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 55. § (1) bekezdésén, valamint a Korm. r. 87. § és 88. §-án alapul. 

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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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 

Osztály az SZ/NEF/00231-2/2019. számú szakmai véleményében 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.  

Indoklás 

Tornyospálca Község Önkormányzata (4642 Tornyospálca, Rákóczi u. 23.) meghatalmazásából eljáró  

Barna Sándor környezetvédelmi szakértő (4028 Debrecen, Hadházi u. 7. I/5.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg  

Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  

(4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, a Tornyospálca 076/1 hrsz.-ú területre tervezett iparterület  

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 tervezett beruházás település és környezet-egészségügyi szempontból a szakértői anyagban 

bemutatott adatok és számítások alapján nem jelent szignifikáns egészségkárosító kockázatot, erre 

tekintettel a rendelkező részben rögzítettek szerint foglalt állást.  

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

Feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm.rendelet 28. § (1) bekezdése, illetve a fővárosi és megyei 

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

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

 

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

hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálata ügyében megküldött BO/15/260-2/2019. számon szakkérdésben 

nyilatkozatot adott (nyilatkozatát előírással adta meg, amely előírás jelen határozat rendelkező részében, mint 

Ásványi nyersanyag és földtani közeg védelmi előírás szerepel), amelyet az alábbiakkal indokolt: 

 

„A Tornyospálca 076/1 hrsz.-ú ingatlanon tervezett iparterület kialakítása során felmerül az ásványi 

nyersanyag, mint hatásviselő környezeti elem, érintettsége (pl.: terület-előkészítés, árkok kialakítása). 

Jelen előzetes vizsgálati eljárásban az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából  

nem merül fel előírások érvényesítésének szükségessége, azonban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az 

építési engedélyeztetési dokumentáció részét kell képezze a kitermelni tervezett ásványi nyersanyagok 

fajtájának és mennyiségének meghatározása az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos 

értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (Ill. 20.) Korm. rendelet 

alapján.”  
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A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti 

Osztály a HB-03/ERD/02655-2/2019. számon szakkérdésben nyilatkozatot adott (nyilatkozatát előírással adta 

meg, amely előírás jelen határozat rendelkező részében, mint erdővédelmi előírás szerepel), amelyet az 

alábbiakkal indokolt: 

 „Az erdészeti hatóság a rendelkezésre álló dokumentáció és a közhiteles nyilvántartása az Országos 

Erdőállomány Adattár adatai alapján megállapította, hogy a Tornyospálca 076/1 hrsz.-ú ingatlanon 

tervezett iparterület megvalósítása a Tornyospálca 078/31 hrsz.-ú ingatlanon az erdőről, az erdő 

védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (a továbbiakban: Evt.) hatálya alá 

tartozó, az Adattárban nyilvántartott erdőt érint. A Tornyospálca 078/31 hrsz.-ú földrészleten az Országos 

Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: Adattár) a Tornyospálca 57 A erdőrészletet tartja nyilván. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1. § 4a) bekezdése szerint az erdészeti hatóság 

jogosult annak megállapítására és igazolására, hogy mely terület minősül az Evt-ben meghatározott 

erdőnek. Az erdőként nyilvántartott területek elhelyezkedése a www.erdoterkep.nebih.gov.hu weblapon 

megtekinthető. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, az ipari területen található telephelyek csapadékvíz 

elvezetéséhez egy DN160 KPE zárt nyomott csatorna kiépítése után, a csatornán keresztül kívánják a 

csapadékvizet a 078/31 hrsz. alatti erdős területre elvezetni, ahol azt elszikkasztják. Az erdészeti hatóság 

nyilvántartása alapján a Tornyospálca 57 A erdőrészleten (Tornyospálca 078/31 hrsz.) 15,37 ha területű, 

középkorú akácos állomány található. Tekintettel arra a tényre, hogy az akácos faállomány nem alkalmas 

a többletvíz szikkasztására, az erdészeti hatóság azzal a feltétellel járul hozzá a tervezett beruházáshoz, 

ha az engedélyes terv birtokában a Tornyospálca 078/31 hrsz.-ú földrészleten a hatályos jogszabályok 

betartása mellett, a csapadékvíz szikkasztására alkalmas állomány, pl.: bakhátas nyárfás faállomány kerül 

kialakításra. 

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. 

Az erdészeti hatóság a szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet 5. melléklet I. táblázat 6. 

pontja alapján vizsgálta meg.” 

 

A Főosztály a Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 473-7/2019. számú végzésében 

megkereséssel fordult Tornyospálca Község Jegyzőjéhez, mint a tervezett beruházás telepítési helye szerinti 

település jegyzőjéhez, a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása 

érdekében. 

Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a Tp/176-4/2019. számú ügyiratában az alábbi 

nyilatkozatot tette: 

„…hogy a tevékenység nem ellentétes „A Helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek”  

elfogadásáról szóló 10/2006. (V.23.) rendelet előírásaival.  

Tornyospálca Község településképének védelméről szóló 17/2017. (XIl.27.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklete helyi védett értékké nyilvánította a Tornyospálca László-tanya és a Ricsika-tanya közötti 

területen az egykori hadi út kereszteződésében álló 450 évesnél idősebb kocsányos tölgyet, a Rákóczi fát. 

Ez a helyi védett érték azonban nem érinti a beruházás közvetlen hatásterületét.  

Nyilatkozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi. CL. törvény szabályairól szóló 

25. § (2) bekezdése alapján, Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi építési 

szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról szóló 10/2006. (V.23.) rendelet, valamint a 

Tornyospálca Község településképének védelméről szóló 17/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklete figyelembevételével adtam ki.” 

http://www.erdoterkep.nebih.gov.hu/
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Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

Környezeti zaj:  

Kivitelezés során az alábbi főbb zajjal járó munkafázisok lesznek: 

1. Terület-előkészítés, útalap elkészítése, ahol az üzemelés várható zajvédelmi szempontú 

hatásterületének határa a kivitelezési munkák mértani középpontjától számítva nappal 45,4 m-re 

helyezkedik el. A dokumentációban bemutatott számítások alapján, a tervezett munkaszakasz a lakott 

ingatlanoknál nem okoz határérték-túllépést. 

2. Aszfaltozás, ahol az üzemelés várható zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a kivitelezési 

munkák mértani középpontjától számítva nappal 42,3 m-re helyezkedik el. A dokumentációban bemutatott 

számítások alapján, a tervezett munkaszakasz a lakott ingatlanoknál nem okoz határérték-túllépést. 

3. Útpadka rendezése, árkok profilozása, ahol az üzemelés várható zajvédelmi szempontú 

hatásterületének határa a kivitelezési munkák mértani középpontjától számítva nappal 27,4 m-re 

helyezkedik el. A dokumentációban bemutatott számítások alapján, a tervezett munkaszakasz a lakott 

ingatlanoknál nem okoz határérték-túllépést. 

4. Közműfektetési munkák (ivóvíz hálózat fejlesztés és szennyvíz-elvezetés kialakítás), ahol az 

üzemelés várható zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a kivitelezési munkák mértani 

középpontjától számítva nappal gazdasági területen 15,1 m-re, lakóterületen 23,8 m-re helyezkedik el. Az 

érintett munkavégzés idején a fejlesztés közvetlenül a lakott ingatlanok közelében (5-10 m) történik. A 

dokumentációban bemutatott számítások alapján, a lakott ingatlanoknál határérték-túllépés várható. 

5. A betelepülő vállalkozások tevékenységéhez kapcsolódó létesítmények kialakításához kapcsolódó 

tevékenységek - Magasépítészeti tevékenységek, ahol az üzemelés várható zajvédelmi szempontú 

hatásterületének határa a kivitelezési munkák mértani középpontjától számítva nappal 30,3 m-re 

helyezkedik el. A dokumentációban bemutatott számítások alapján, a tervezett munkaszakasz a lakott 

ingatlanoknál nem okoz határérték-túllépést. 

Építési munkálatok csak a nappali időszakon belül lesznek. A kivitelezéssel kapcsolatos szállítási 

tevékenység is csak a nappali időszakban történik.  

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

zajterhelés-változást a szállítási útvonalon. 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 12. §-

a szerint „a kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt 

köteles betartani.” 

Mivel a zajtól védendő létesítmények közelében elhelyezkedő szakasz kivitelezésének idején határérték 

túllépés várható, ezért a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében a kivitelezőnek 

felmentést kell kérnie a Főosztálytól a zajkibocsátási határértékek betartása alól. 

Jelen eljárásban nem ismert az ipari parkba betelepülő vállalkozások, tevékenységek köre, ezért az 

üzemeltetésből adódó zajhatásokra külön számítás, vizsgálat nem készült. 

A jelen előzetes vizsgálat az iparterület létesítését (az infrastruktúra kialakítása) és a fenntartás környezeti 

hatásait vizsgálta.  

 

Levegőtisztaság-védelem: 

Hatástávolságok: 

Munkaműveletek 
helyszíne 

Munkaművelet Hatótényező 
Meteorológiai viszonyok 

Átlagos  Kedvezőtlen 

Tervezett 
iparterület területre 

1.a. 
Területelőkészítés, 
útalap elkészítése 

Munkagépek 12,6 m 13,4 m 

Kiporzás 43,7 m 118,9 m 

1.b. Aszfaltozás 
Munkagépek 12,9 m 13,7 m 

PAH emisszió 14,1 m 14,7 m 
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1.c. Útpadka 
rendezése, árkok 

profilozása 

Munkagépek 14,3 m 14,7 m 

Kiporzás 33,0 m 64,4 m 

Tervezett 
iparterület területre 
és belterületen a 

csatlakozási 
pontok 

1.d. Közműfektetési 
munkák 

Munkagépek 11,0 m 12,2 m 

Kiporzás 9,9 m 16,4 m 

Tervezett 
iparterület területre 

2. Magasépítészeti 
tevékenységek 

Munkagépek 14,3m 17,0 m 

 

A levegőtisztaság-védelmi hatásterületet az infrastruktúra kialakítás környezetében végzett földmunkák 

határozzák meg. A tervezett iparterület közvetlen környezetében az útalap kialakítása során megmozgatott 

anyagok kiporzásából eredő emisszió határozza meg a hatásterületet, ami a számítások szerint 118,9 m. 

A legközelebbi emberi tartózkodásra alkalmas lakóház ugyan 539 m-re helyezkedik el, a legközelebbi 

ingatlannál kialakuló légszennyező anyag koncentráció mértéke nem éri el a határérték 10%-át sem, a 

hatás egyértelműen semlegesnek ítélhető. Az aszfaltozási munkák során fellépő aromás szénhidrogén 

kibocsátás mértéke nem jelentős, a lakóházaktól távol végzett tevékenység környezeti kockázatot nem 

eredményez. A tervezett út padkájának kialakítása, és a csapadékvíz szikkasztó árkok kialakítása során 

jelentős mennyiségű föld megmozgatására lesz szükség, azonban a lakóházak nagy távolsága miatt 

kockázatot nem jelent a tevékenység a lakosokra. 

A közműépítés belterületi szakaszán a várható tevékenységek lakott ingatlanoktól, kevesebb, mint 15 m-re 

helyezkednek el, ezért a földmunkák során várható kiporzást mindenképpen csökkenteni szükséges. A 

javasolt intézkedés esetén a hatásterületen belül kedvezőtlen meteorológiai feltételek esetén található 

lakott ingatlan, azonban a kialakuló légszennyező anyag koncentráció itt nem éri el az egészségügyi 

határérték 15%-át sem, tekintve a tevékenység időszakosságát a hatás nem jelentős. 

A tervezett építés hatásterületén belül nem várható olyan mértékű levegőminőség-romlás, amely a helyi 

lakosság egészségi állapotát bármilyen formában veszélyeztetné. 

A hatás - annak időszakosságát és számszerűsített értékét figyelembe véve- semlegesnek ítélhető. 

 

Az iparterület kialakítását követően a betelepülő vállalkozások által várható kibocsátások jelentik az 

üzemeltetés hatótényezőit. Az iparterület betelepülő tevékenységek pontos műszaki paraméterei nem 

ismertek, ezért a hatásokat egzakt módon megbecsülni nem lehet. 

A létesítés során a porképződést a munkaterületek locsolásával lehet csökkenteni. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból környezeti hatástanulmány készítése nem indokolt 

 

Földtani közeg védelme: 

Potenciális veszélyt a különböző gépek, járművek meghibásodásából, nem megfelelő karbantartásából 

adódó üzemanyag elfolyás jelenthet. Havária esetén a szennyezőanyagok szétterjedésének 

megakadályozását, eltávolítását megfelelő intézkedésekkel biztosítják.     

 

Hulladékgazdálkodás: 

 Kivitelezés: 

A dokumentációban foglaltak értelmében a kivitelezés során keletkező építési hulladékok kezelését az 

építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes 

rendelet előírásai szerint végzik. Amennyiben a fejlesztési munkák során többlet földanyag (humusz) 

keletkezik, az a területen felhasználásra kerül. A keletkező veszélyes hulladékokat (pl. festékes göngyöleg, 

felületkezelő anyagok maradványai stb.) arra feljogosított átvevő szervezetnek adják át. 
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 Üzemeltetés: 

Az iparterületen hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység nem tervezett. Az iparterületre 

betelepülő üzemeltetők a tevékenységük során keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékokat az 

egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletnek megfelelően munkahelyi gyűjtőhelyen, vagy üzemi gyűjtőhelyen 

fogják gyűjteni. 

Amennyiben a tevékenység során veszélyes hulladék keletkezik, azt a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak 

figyelembevételével fogják kezelni. 

 

Természetvédelem: 

A rendelkezésére álló adatok és a benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a fejlesztéssel 

érintett terület és környezete természetvédelmi oltalom alatt nem áll; nemzetközi, országos vagy helyi 

jelentőségű védett természeti-, vagy Natura 2000 terület az ingatlanon és a szomszédos területeken nincs, 

nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak.  

 

A botanikai felmérés alapján megállapítást nyert, hogy az ingatlan területén belül, négy egymástól 

különálló foltban található, összesen 0,15 ha kiterjedésben homoki sztyepprét (H5b) élőhelytípus. A négy 

élőhelyfolt kis kiterjedése, az elszigeteltség, a kezelés hiánya, a lágy- és fás szárú invazív növényfajok 

jelenléte a tervezett fejlesztéstől függetlenül az élőhely megszűnését vonja maga után. 

 

A beruházás során a tájalkotó tényezőkben mennyiségi változás következik be (a szántóterület aránya 

csökken) illetve a tájrészlet kiegészül néhány újabb tájelemmel (ipari park) azonban az ilyen mértékű és 

minőségű változás a tájrészlet egészének tájkarakterét nem befolyásolja. A beruházás hatása 

tájképvédelmi szempontból önmagában értékelhető ugyan negatívan, azonban ez a hatás viszonylag 

korlátozott mértékben érvényesül.  

 

Tájvédelmi szempontból a fentieken túl a beruházás tájképi hatásai relevánsak, amelyek 

mérséklésére előírtam a takarónövényzet létesítését és fenntartását. Tekintettel arra, hogy egy ipari 

parkba jellemzően különböző gazdálkodók települnek be, amelyekhez külön építési engedélyezési 

eljárások lefolytatása szükséges, ezért a Főosztály előírta, hogy a mindenkori építtető 

gondoskodjon a saját létesítményének a tájbaillesztéséről. 

 

A beruházási területet a körzeti erdőtervben szereplő üzemtervezett erdőrészletek –Nyugati oldalról 

Tornyospálca 53G, 53A, 53D, keleti oldalról Tornyospálca 6A, 6B, 6C, 6D,6NY,6E – határolják.  

A Főosztály rendelkezésére álló AGROTOPO adatbázis alapján /létrehozta: MTA Talajtani és Agrokémiai 

Kutató Intézet/ a telep és környezetének talajtípusa kovárványos barna erdőtalaj, amely alkalmas az 

erdészeti tájban őshonos fa- és cserjefajok ültetésére, ezért az adott erdészeti tájban őshonos növényfajok 

alkalmazását írtam elő. Az őshonos, idegenhonos és invazív fa-és cserjefajok körét az erdő védelméről és 

az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) végrehajtásáról szóló 61/2017 (XII.21.) FM 

rendelet és mellékletei határozzák meg.  

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. 
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Fentiek alapján a beruházással kapcsolatban természet- és tájvédelmi szempontból kizáró ok nem merült 

fel, a rendelkező részben tett előírás betartása esetén a tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért. 

 

A fentiek alapján a Főosztály nem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány készítését, mivel a 

tervezett beruházás megvalósítása és fenntartása során a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. sz. 

mellékletében szereplő szempontok értékelésével nem feltételezhető jelentős környezeti hatás; a 

tervezett beruházás megvalósítása és fenntartása az egységes környezethasználati engedélyezés 

hatálya alá sem tartozik. 

A Főosztály a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy a tevékenység megkezdéséhez 

szükséges, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó egyéb engedély 

beszerzése 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 az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

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

A határozatot 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, az Ákr. 80. § (1) bekezdés szerinti formában és a 81. § (1) bekezdés szerinti tartalommal hoztam 

meg. 

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi ható-

sági 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 közhírré tételéről 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 az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján. 

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt az Ákr. 116. § (1) és (2) bekezdése 

és a 118. § (1)-(3) 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. 

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400 Nyíregyháza, 

Erdősor 5.) az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján és a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése 

alapján megküldöm. 

Nyíregyháza, 2019. február 21. 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Katona Zoltán 

főosztályvezető-helyettes 
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Értesülnek: 

Elektronikus úton visszaigazolással: 

Véglegessé válás előtt: 
1. Barna Sándor környezetvédelmi szakértő   

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

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

Osztály  

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

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

6. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti 
Osztály  

7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Földhivatali Osztály 

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

9. Tornyospálca Község Jegyzője 
10. Mándok Város Jegyzője 

11.  Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

12. Irattár 
 

Véglegessé válást követően: 
13. Barna Sándor környezetvédelmi szakértő   

 
A határozatot közhírré tétel útján közlöm az érintett nyilvánossággal. 


