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HATÁROZAT 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) Nemes László egyéni 

vállalkozó (4341 Nyírvasvári, Kereknád tanya 0108/2 hrsz.) meghatalmazásából eljáró Szilágyi József 

vállalkozó, környezetvédelmi szakértő (4300 Nyírbátor, Sarkantyú u. 4.) kérelmére indult előzetes vizsgálati 

eljárásban a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a Nyírvasvári 0108/4 

hrsz-ú ingatlanon tervezett Baromfitelep megvalósításából  

- nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység az egységes környezethasználati 

engedélyezés hatálya alá sem tartozik, valamint  

- a tervezett tevékenység településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang 

legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem 

előterjesztéséig megteremthető. 

 

A kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni. 

 

A főosztály hatáskörébe tartozó előírások: 

Természetvédelemre vonatkozóan: 

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

végezhető. Az új telephelyen a burkolt területek arányát szorítsák a lehető legkevesebbre, 

törekedjenek minél nagyobb kiterjedésű zöldfelületek létrehozására. 

 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. 

 A telep zöldfelületeinek rendszeres karbantartását (kaszálás, nyírás, gyommentesítés) biztosítani kell. 

 A rágcsálók irtására olyan természetvédelmi szempontból elfogadható módszert kell alkalmazni, 

amellyel megelőzhető a környező területek ragadozóinak károsodása. Az elpusztult rágcsálók 

tetemeit az irtást követően össze kell gyűjteni. 

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

megakadályozza a madarak berepülését és sérülését. Védett vagy fokozottan védett állatfaj egye-

deinek zavarása, károsítása, elpusztítása tilos! 

 Az épületek, építmények tervezése, kivitelezése során kerüljék a környezetből kitűnő, élénk, 

szokatlan színeket.  

 Amennyiben a beruházás során az ingatlan telekhatárain a már meglévő akácos meghagyásra kerül, 

illetve a későbbiek során annak fenntartásáról gondoskodnak, úgy abban az esetben a telep tájba 

illesztéséről nem kell gondoskodni. Amennyiben a kivitelezés során a beruházási területen jelenleg 

található akácos teljes egészében letermelésre kerül, a telep tájba illesztését megfelelő takarást 
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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 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 fásítást tájhonos fafajok 

és cserjék nemesítetlen változataival kell megtervezni. Invazív fajok telepítése tilos! 

A tájbaillesztés megtörténtét (meglévő akácos meghagyása, vagy új növénytelepítés) 

legkésőbb a használatbavételi eljárásig köteles hitelt érdemlő módon igazolni. 

Levegőtisztaság-védelemre vonatkozóan: 

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

okoz. 

 A légszennyezettség kialakulásának megelőzése érdekében a kivitelezés során 

 száraz időszakban a kiporzásra hajlamos felületek (építési területek és szállítási útvonalak) 

nedvesítéséről gondoskodni kell, 

 a kiporzásra hajlamos földanyagot szállítás közben le kell takarni. 

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

 Az üzemeltetés során tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. 

 Bűzzel járó tevékenység – baromfitartás, trágyaelhelyezés - az elérhető legjobb technika 

alkalmazásával végezhető. 

 Diffúz forrás (nevelóépületek, trágyatároló) a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe 

juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. 

 A diffúz forrás működtetése, fenntartása során a környezethasználó a diffúz forrás környezete és az 

ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles. 

 Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű 

üzembentartója köteles gondoskodni. Trágyaszállítás és trágyakiszórás kedvezőtlen meteorológiai 

viszonyok esetén nem végezhető. Az almos trágyát a kiszórás után a lehető legrövidebb időn belül be 

kell dolgozni a talajba. 

 

Az eljárás során vizsgált szakkérdésekben megfogalmazott előírások: 

A termőföld mennyiségi védelmére vonatkozóan: 

 A tervezett létesítmény, illetve tevékenység az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő 

mezőgazdasági hasznosítását nem akadályozhatja. 

Ásványi nyersanyag és földtani közeg védelmére vonatkozóan: 

 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.(III.20.) Korm. rendelet alapján. 

Erdőre gyakorolt hatások vizsgálatára vonatkozóan: 

 Nemes László 4341 Nyírvasvári, Kereknád tanya 0108/2. szám alatti lakos valósítsa meg a 

Nyírvasvári 0177/14 és 0177/15 hrsz.-ú földrészleteken a Nyírvasvári 0108/4 hrsz.-ú földrészleten 

található erdő igénybevételének ellentételezéseként vállalt csereerdősítést és a megvalósításról 

írásban értesítse az erdészeti hatóságot. 
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Termőföldvédelem: 

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

bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos mezőgazdaságilag hasznosított területeken a 

talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld – az engedélyezett, illetve a bejelentett 

területeken kívül – mosóvízzel, hígtrágyával, valamint egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékkal 

nem szennyeződhet.  

 Az 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet (vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és 

nyilvántartás rendjéről) 10.§ (1) és (2) bekezdései az 1.§ b) pontja szerint állattartást folytatók részére 

nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. 

 2017-től minden év március 31-ig a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi 

hatóságnak kell a rendelet mellékletében meghatározott adatokat elektronikus úton megküldeni. 

Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/853-1/2019.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírásokkal járult hozzá a tervezett beruházás megvaló-

sításához: 

1. A baromfinevelő telep vízilétesítményeinek kialakítása és üzemeltetése vízjogi engedély köteles a 

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

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

vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá 

annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési 

engedély).  

Az építendő állattartó telep megvalósításához kapcsolódó vízilétesítmények (mélyfúrású kút, 

vízellátás, víztisztitás, szennyvíz elvezetés. –elhelyezés, csapadékvíz elvezetés) kialakítása 

csak a vízügyi hatóság által kiadott végleges vízjogi létesítési engedély, az üzemeltetése 

végleges vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg.   

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

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

valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 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. 

2. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telephelyi létesítmények 

kialakításánál és használatánál, a tevékenység végzésénél, a szennyvíz- és csapadékvíz 

elhelyezésénél a felszín alatti vizek védelmének szabályairól szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

3. 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. 

4. A csapadékvíz akkor szikkasztható el a területen, ha az elszivárogtatásra használt területen a 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.§-a figyelembevételével a talajvíz és a földtani közeg 

szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” 

szennyezettségi határértéket nem haladja meg. 
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5. A telephelyi vízilétesítmények megvalósításánál/üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a 

telephely vízilétesítményeire vonatkozó érvényes vízjogi létesítési/üzemeltetési engedélyek előírásait 

maradéktalanul be kell tartani. 

6. A szennyvízgyűjtő, csurgalékvízgyűjtő aknák vízzárósági próbáját minden évben egyszer el kell 

végezni és az arról készült jegyzőkönyvet a vízügyi hatóság részére minden év november 15-ig meg 

kell küldeni.  

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. 

A Főosztály megállapítja, hogy a 474-1/2019. 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 

Nemes László egyéni vállalkozó (4341 Nyírvasvári, Kereknád tanya 0108/2 hrsz.) meghatalmazásából eljáró 

Szilágyi József vállalkozó, környezetvédelmi szakértő (4300 Nyírbátor, Sarkantyú u. 4.) a Nyírvasvári 0108/4 

hrsz-ú ingatlanon tervezett Baromfitelep megvalósításának előzetes vizsgálatára irányuló kérelmet és 

előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Főosztályra 2019. január 9-én. 

A kérelem mellékletét képező előzetes vizsgálati dokumentáció munkarészeit szakértői jogosultsággal rendel-

kező szakértők készítették. 

A tervezett tevékenység bemutatása: 

Nemes László egyéni vállalkozó a Nyírvasvári 0108/4 hrsz-ú ingatlanon baromfitelep megvalósítását tervezi.  

A Baromfitelepen 3 db baromfinevelő épül.  

A baromfinevelő épületek hasznos nevelőtere 720 m
2
/ épület. 

A baromfitelep férőhely kapacitása maximum 37.800 db/ rotáció.  
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A hízlalási idő általában 6 hétig, az istállók takarítása, ill. szervize 3 hétig tart; tehát az éves rotációk száma 6. 

A két tartani kívánt hibrid fajtája: Ross 308, Cobb 500.  

A tartástechnológia mélyalmos, egyfázisú rendszer.  

A telepítés sűrűség maximum 18 db/m
2
. 

Az épület szigetelt beton alappal, szigetelt falazott oldalfallal készül, a tetőszerkezete panel és fémlemez.  

A nevelőépületek oldalfalán 2 db EM Celdek 7060 hűtőpanel található.  

Az állatok takarmányozása külső takarmánytárolóból történik, innen flexibilis spirálos behordó látja el az etető 

vonalakat. 

A nevelőépületenként 3 db CODAF típusú tányéros brojler etető berendezés és 4 db Corti Snap szelepes 

itató berendezés kerül. 

A nevelőépületekben Euroemme ventillációs rendszer biztosítja a mesterséges szellőzést. 

A rendszer az alábbi ventilátor típusokból áll istállónként: 

 4 db EM 50 típusú 1,2 [m] átmérőjű nagyteljesítményű galvanizált axiál ventilátor (teljesítmény: 40800 

m3/h). 

 2 db EM 36 típusú 0,92 [m] átmérőjű galvanizált axiál ventilátor a téli minimumszellőztetéshez 

(teljesítmény: 19880 m3/h). 

A nevelőépületek fűtését függesztett Sierra típusú földgáz üzemű, egyenként 11,7 kW teljesítményű 

infrasugárzós műanya biztosítja. 

Almozásra tiszta, penészmentes, szecskázott szalmát alkalmaznak. 

A nevelőépületekből eltávolított trágyát közvetlenül a teherszállító járműre rakják és a tervezett 100 m
2
 

alapterületű trágyatárolóba szállítják. A tároló kapacitása 6 havi trágya tárolására alkalmas. 

Az elhullott állatokat a nevelőépületek mellett elhelyezett műanyag konténerekben gyűjtik, majd 

hulladékkezelőnek adják át. 

 

A tervezett tevékenység hatásterületét a telephelyen végzett tevékenység (baromfinevelés) szagkibocsátása 

határozza meg, amely a nevelőépületek határától mért 157 méter, a trágyatároló határától mért 60 méter 

széles sáv által határolható le. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 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. sz. mellékletének  

 6. sorszám: Intenzív állattartó telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe)  

  a) pontja: baromfitelepnél 100 számosállattól brojlerek számára  

alapján a tervezett tevékenység megvalósítása a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott 

döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

 

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 474-1/2019. 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.  
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A környezethasználó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Főosztály 474-2/2019. számú végzésére 

megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

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 474-3/2019. számú ügyiratban a telepítés helye szerinti település, azaz Nyírvasvári település 

Jegyzőjének is megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. 

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

Főosztályhoz, sem az érintett település Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. 

A Főosztály a 474-5/2019. számú végzésében megkereste a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot, mint a 

természeti értékek természetvédelmi kezelőjét, hogy közölje az ügy tárgyát képező ingatlanok 

vonatkozásában rendelkezésére álló természetvédelmi adatokat, illetve az eljárás szempontjából releváns 

tényeket. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 459-2/2019. számú levele az alábbi tájékoztatást tartalmazza: 

„A megkeresési dokumentációban szereplő, a Nyírvasvári 0108/1 hrsz-ú ingatlan megosztása után létrejövő, 

Nyírvasvári 0108/4 hrsz-ú ingatlan a rendelkezésemre álló adatok alapján nem képezi sem az országos, vagy 

a helyi jelentőségű védett természeti területek, sem az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területek hálózatának részét. Az ingatlan az Országos Ökológiai Hálózat pufferterületének (2003. 

évi XXVI. törvény) része. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisa alapján a területen az ügy megítélésének szempontjából 

meghatározó biotikai adatról nincs tudomásom. 

Minden esetben a vonatkozó természetvédelmi előírások betartásával, a környező területek kíméletével 

tartom elfogadhatónak a megvalósítást és az üzemeltetést.”  

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott dokumentáció, a szakhatóság állásfoglalása, a vizs-

gálandó 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 474-6/2019. 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 (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.) a 

36500/853-1/2019.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 22-én érkezett, 474-6/2019. számú megkeresésében Nemes László (4341 

Nyírvasvári-Kereknád tanya 0108/2 hrsz.) által kérelmezett, Nyírvasvári 0108/4 hrsz.-ú ingatlanon 

baromfitelep megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálat 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.” 
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 „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 Nyírvasvári 0108/4 hrsz-ú földterületen tervezett baromfitelepet (3 db istálló) családi vállalkozásban már 

működő baromfivágóhíd mellé tervezik építeni. 

A telep férőhely kapacitása maximum 37.800 db baromfi/rotáció, az éves rotációk száma 6 db. A hízlalási idő 

általában 6 hétig, az istállók takarítása, ill. szervize 3 hétig tart. A tartástechnológia mélyalmos, egyfázisú 

rendszer. A telepítés sűrűség maximum 18 db/m2. 

Az ivóvizet és technológiai vizet saját mélyfúrású kútról, saját tisztító berendezéssel tervezik biztosítani. Az 

éves vízigény várhatóan 2.610 m3 (itatóvíz igény 2.520 m3, szociális vízigény: 90 m3). A technológiai 

szennyvíz tárolására szennyvíz aknát építenek, továbbá kerékfertőtlenítő is megvalósul. A takarításból, 

fertőtlenítésból származó szennyvíz mennyisége 72 m3. A csapadékvizet csapadékvíz-elvezető árokban 

szikkasztják el. Megvalósításra kerül még egy szociális épület is, amely magába foglalja az öltözőket, 

zuhanyzókat, a pihenőt, az étkezőt és az irodát. A beruházás során 4 db parkoló kerül kialakításra. 

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 Nyírvasvári település 

az érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek közé tartozik. 

Az érintett ingatlan közüzemi vízbázist nem érint, a tervezett tevékenység a rendelkezésre álló információk és 

dokumentumok alapján közüzemi vízmű vízbázisát nem veszélyezteti.  

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. 

A tervezett tevékenységhez kapcsolódó vízilétesítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez szükséges 

vízjogi engedélyek beszerzésével, az engedélyekben foglaltak maradéktalan betartásával biztosítható, hogy 

az építés és üzemelés fázisaiban a felszíni és felszín alatti vizek ne szennyeződjenek. 

A tervezett tevékenységhez vízilétesítmények megvalósításához, használatba vételéhez szükséges vízjogi 

engedélyek beszerzését a rendelkező részben foglaltak szerint előírtam. 

A vizek szennyeződésének megelőzésére, kizárására vonatkozóan külön előírást tettem. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva, a tervezett 

tevékenység megvalósításának környezetvédelmi engedélyezéséhez hozzájárult, tekintettel arra, hogy a 

tevékenységhez kapcsolódó vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények az előírások maradéktalan 

betartásával biztosíthatók. 

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, 531/2017. (XII. 

29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontjában megállapított 
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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. számú 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 474-7/2019. 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, erdőre gyakorolt 

hatások vizsgálatára kiterjedően a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal 

Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztályát, a termőföld mennyiségi védelmének vizsgálatára 

kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyírbátori Járási Hivatal Földhivatali 

Osztályát, a tevékenység végzésének a földtani környezetre gyakorolt hatása tekintetében a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályát kereste meg. 

 

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-10/84/00169-2/2019. 

számon nyilatkozatát előírással adta meg, - amely előírás jelen határozat rendelkező részében, mint 

Termőföldvédelmi előírás szerepel - melyet az alábbiakkal indokolt: 

„Talajvédelmi szempontból a telep létesítésének-üzemeltetésnek – előírásaink 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”.  

Ezen nyilatkozatot a talajvédelmi hatóság a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) vonatkozó előírá-

sainak figyelembevételével, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 28. § (2) bekezdés és az 5. számú melléklet I. 

táblázat 5. pontja, valamint a 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás (a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

szervezeti és működési szabályzatáról) 24-27. §-a, illetve a mellékelt környezetvédelmi előzetes vizsgálat 
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(készítette: Szilágyi József környezetvédelmi szakértő /4300 Nyírbátor, Sarkantyú u. 4./; készült: Nyírbátor, 

2018. december) 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 Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) az SZ-10/106/00313-2/2019. 

számon a kulturális örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálatát megszüntette, mivel a tervezett beruházás 

a hatósági nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyet nem érint. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 

Osztály (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.) az SZ/NEF/00205-2/2019. számú szakmai véleményében 

megállapította, hogy a 

 

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

kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására 

javaslatot nem tesz. 

Szakmai véleményét az alábbiakkal indokolta: 

„Nemes László egyéni vállalkozó (4341 Nyírvasvári-Kereknád tanya 0108/2 hrsz.) meghatalmazásából eljáró 

Szilágyi József vállalkozó, környezetvédelmi szakértő (4300 Nyírbátor, Sarkantyú u. 4.) a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

(4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, a Nyírvasvári 0108/4 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó 

baromfitelep előzetes környezeti 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 baromfitelep település- és környezet-egészségügyi szempontból a szakértői anyagban 

bemutatott adatok és számítások alapján nem jelent szignifikáns egészségkárosító kockázatot 

(amennyiben a levegőtisztaság-védelmi és zajkibocsátásra vonatkozó számítások maradéktalanul 

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

66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.” 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyírbátori Járási Hivatala Földhivatali Osztály 

(4300 Nyírbátor, Szentvér u. 14.) a 10063/2/2019. számú hozzájárulását előírással adta meg, - amely előírás 

jelen határozat rendelkező részében, mint Termőföld mennyiségi védelme előírás szerepel - melyet az 

alábbiakkal indokolt: 

„A Nemes László (4341 Nyírvasvári, Kereknád tanya 0108/2 hrsz.) meghatalmazásából eljáró Szilágyi József 

környezetvédelmi szakértő (4300 Nyírbátor, Sarkantyú u. 4.) kérelmére a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 

Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előzetes vizsgálati eljárás indult a Nyírvasvári 0108/4 hrsz-ú ingatlanon 

tervezett baromfi telep előzetes vizsgálata tárgyában. A termőföld mennyiségi védelme szakkérdésben a 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály megkereste hatóságomat állásfoglalás kialakítása végett. 

A megkeresés szerint, a tervezett baromfi telep építése, a Nyírvasvári 0108/4 hrsz-ú ingatlant érinti. Az 

ingatlan-nyilvántartásból megállapítottam, hogy az érintett földrészlet művelési ága erdő. A fentiek alapján, az 

az ingatlanon termőföld nem található. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (továbbiakban Tfvt.) (4) bekezdés a) pontja alapján „e 

törvény hatálya nem terjed ki az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. törvényben (a továbbiakban: Evt.) meghatározott erdő létesítésére, védelmére, az igénybevételére, a 

belterületbe vonására, és az erdőgazdálkodásra.” 

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.” 

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

alapján zártam ki, és adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségről. 

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 Osztály (3527 

Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5.) a BO/15/0243-2/2019. számú szakkérdés vizsgálatában az alábbiakat 

állapította meg:  

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

71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése és az 5. számú melléklet I. táblázat 8. pontjának 

értelmében a kormányhivatal előzetes eljárásban köteles vizsgálni az adott építmény létesítésének és a 

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 hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés 

fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja és a vizsgálat (engedély 

megszerzése) nem bányászati tevékenységre vonatkozik.” 

„A Hatóságom rendelkezésére bocsátott iratanyag áttanulmányozást követően jelen szakkérdés vizsgálatára 

irányadó megkeresésben foglaltakra reflektálva jogi álláspontom talaján az alábbi megállapítást teszem: 
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A Nyírvasvári 0108/4 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó Baromfitelep kivitelezésekor felmerül az ásványi 

nyersanyag, mint hatásviselő környezeti elem érintettsége (pl.: 28.old. vízelvezető árkok, vezetékek 

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.(III.20.) 

Korm. rendelet alapján.” 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti 

Osztály (4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14. II.em.) a HB-03/ERD/02015-2/2019. számú állásfoglalását 

előírással adta meg, - amely előírás jelen határozat rendelkező részében, mint erdővédelmi előírás szerepel - 

melyet az alábbiakkal indokolt: 

„Az erdészeti hatóság a rendelkezésre álló, a Szilágyi József környezetvédelmi szakértő (4300 Nyírbátor, 

Sarkantyú u. 4.) által 2018 decemberében készített Baromfitelep környezetvédelmi előzetes vizsgálati 

dokumentáció és a közhiteles nyilvántartása, az Országos Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: Adattár) 

adatai alapján megállapította, hogy a Nyírvasvári 0108/4 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani tervezett 

baromfitelep az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (a 

továbbiakban: Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdőnek minősülő területet érint. Az érintett területet 

az Adattár Nyírvasvári 4 J2 és K erdőrészletekként tartja nyilván. 

Meglévő erdőt érintő beruházás esetén a kérelmezőnek a beruházás megkezdése előtt az erdészeti 

hatóságnál le kell folytatnia az Evt. erdőterület igénybevételére és az igénybevétel engedélyezésére 

vonatkozó szabályaira (77-84. §) vonatkozó eljárást. A kérelemre induló eljárást az Evt. 77-84. §-ai, valamint 

az Evt. végrehajtására kiadott 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 54. §-a és az egyes erdészeti hatósági 

eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) 

Korm. rendelet 11-12. §-aiban foglaltak szerint folytatja le az erdészeti hatóság. 

Az erdészeti hatóság Nemes László 4341 Nyírvasvári, Kereknád tanya 0108/2. szám alatti lakos kérelmére a 

HB-03/ERD/13807-6/2018. számú, erdő igénybevételének engedélyezése tárgyú, 2018. október 8. keltezett 

határozatában (a továbbiakban: határozat) engedélyezte a Nyírvasvári 0108/4 hrsz.-ú ingatlanon 

elhelyezkedő erdőterület erdő igénybevételét, termelésből kivonását, kivett telephely céljából. 

Az erdészeti hatóság a határozat 3. pontjában kötelezte Nemes Lászlót, hogy az igénybevétel 

ellentételezéseként a HB-03/ERD/08837-4/2017. számon jóváhagyott erdőtelepítési kivitelezési-terv szerint a 

Nyírvasvári 0177/14 és 0177/15 hrsz.-ú földrészleteken legalább 2,4771 ha területű és kultúrerdő 

természetességi kategóriájú csereerdősítést hajtson végre. A csereerdősítéseként megvalósuló 

erdőtelepítésre az erdőfelújítás szabályai vonatkoznak, a kötelezettség kezdő évének az igénybevétel 

megkezdésére vonatkozó bejelentés éve tekinthető. A csereerdősítés megvalósításáról az erdészeti 

hatóságot írásban értesíteni köteles. 

 A fentiek miatt az erdészeti hatóság az alábbi feltétel előírásával járul hozzá a Nyírvasvári 0108/4 hrsz. alatti 

külterületi ingatlanon tervezett baromfitelep létesítésének engedélyezéséhez: 

• Nemes László 4341 Nyírvasvári, Kereknád tanya 0108/2. szám alatti lakos valósítsa meg a 

Nyírvasvári 0177/14 és 0177/15 hrsz.-ú földrészleteken a Nyírvasvári 0108/4 hrsz.-ú földrészleten található 

erdő igénybevételének ellentételezéseként vállalt csereerdősítést és a megvalósításról írásban értesítse az 

erdészeti hatóságot. 

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. 

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) 
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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 474-8/2019. számú végzésében 

megkereséssel fordult Nyírvasvári település 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. 

Nyírvasvári Község Jegyzője (4341 Nyírvasvári, Bátori u. 4.) a PH/358-3/2019. számú ügyiratában az alábbi 

nyilatkozatot tette: 

„Tájékoztatom, hogy a tervezett tevékenység 

- jelenleg nincs összhangban a településrendezési eszközökkel, azonban az összhang legkésőbb a 

tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem előterjesztéséig 

megteremthető. A Településrendezési Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítása Nyírvasvári 

Község Önkormányzat Képviselőtestülete 25/2017.(V.31.) önkormányzati határozata alapján 

folyamatban van, melynek során a fenti ingatlan jelenlegi „EG” övezeti besorolása módosításra kerül 

nagy létszámú állattartó telep létesítését megengedő övezetté. 

- Nyírvasvári Község Önkormányzata még nem alkotott rendeletet a helyi jelentőségű védett természeti 

területekről, így a tervezett „baromfitelep” megvalósítása nem ütközik önkormányzati rendeletben 

meghatározott természetvédelmi követelménnyel, a tervezett tevékenység helyi szabályozást nem 

érint.” 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

 

Környezeti zaj:  

A telephely Nyírvasvári külterületén, a belterülettől keleti irányban helyezkedik el.  

A vizsgált telephelyet északról mezőgazdasági és erdő, valamint gazdasági terület, délről, keletről és 

nyugatról erdő terület határolja. 

A legközelebbi védendő létesítmény a telephely középpontjától számítva északi irányban, kb. 1300 m-re 

helyezkedik el. 

A dokumentációban szereplő számítások alapján a tevékenység legnagyobb zajvédelmi szempontú 

hatásterülete a mértani középponttól számítva 138 m-re helyezkedik el. 

Mivel a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, ezért a környezeti zaj 

és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 10. § (3) a) pontja alapján az 

üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítását nem kell kérnie, így a Főosztály előírást nem tett. 

Szállítási tevékenység 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. 

Levegőtisztaság-védelem: 

Az előzetes vizsgálati dokumentációban a tervezett baromfitelep bűzkibocsátásának hatásterületét 

számítással határozták meg. A hatásterület a baromfinevelő épületek határától számított 157, a trágyatároló 
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határától számított 60 méter széles sáv által lehatárolt területként került megállapításra. A hatásterület nem 

érint lakóházat. 

A bűzkibocsátásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírást a levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) 

Korm. rendelet 4.§ és 30.§ alapján tettem. A Korm. rendelet 30.§ (2) bekezdésére hivatkozva felhívom 

figyelmét, hogy ha a lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a 

bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható. 

Hulladékgazdálkodás: 

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. 

A kivitelezési munkák során keletkező hulladékok gyűjtéséről, elhelyezéséről a kivitelező a törvényi 

előírásoknak megfelelően gondoskodnak. 

Az üzemeltetés során keletkező hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik max. 6 hónapig, majd 

engedéllyel rendelkező átvevőnek adják át. 

Felhívom a környezethasználó figyelmét, hogy a tervezett munkahelyi gyűjtőhely kialakítását és 

üzemeltetését az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 

szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13.§-ában foglaltak szerint kell végezni. 

 

Természetvédelem: 

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

környezete természetvédelmi oltalom alatt nem áll, nemzetközi, országos vagy helyi jelentőségű védett 

természeti-, vagy Natura 2000 terület nem érint.  

A botanikai és zoológiai vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy az építéssel érintett területek fajok és 

élőhelyek tekintetében különleges természeti értéket nem képvisel, a beruházási terület fiatal akácos területén 

található. A környező területeken szintén akácosok, illetve szántóterületek helyezkednek el. 

A rendelkezésre álló adatok, valamint a dokumentáció szerint a létesítés helyszíne egy akácos területére esik. 

Ha a már meglévő akácos a telekhatárokon meghagyásra kerül, az biztosítja a telep tájba illesztését, azonban 

az akácos teljes letermelése esetén a telep tájba illesztéséről növénytelepítés útján gondoskodni kell. 

A rágcsáló- és rovarirtás vonatkozásában az alkalmazott irtószer helyes megválasztásával elkerülhető a 

védett ragadozók populációinak károsodása, ezért erre vonatkozóan előírást tettem. 

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. A fészkelési és vegetációs időszakban (március 15 – augusztus 1.) az akácos 

kitermelése védett madárfajok fészkelésének zavarásával, fészekaljak pusztulásával járhat, amely a Tvt. 43. § 

(1) bekezdésében foglaltakkal ellentétes. Fentiekre tekintettel a fakivágás időbeli korlátozása vált 

szükségessé. 

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 tervezett tevékenység folytatásával szemben természet- és tájvédelmi szempontból kizáró 

ok nem merült fel, a rendelkező részben tett előírások 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 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 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) és cb) pontjai 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 Igazgatósággal, mint szakhatósággal, 

valamint a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján közlöm. 

A határozatot a környezethasználó részére teljes körű meghatalmazás alapján Szilágyi József vállalkozó, 

környezetvédelmi szakértő (4300 Nyírbátor, Sarkantyú u. 4.) útján közlöm. 

 

Nyíregyháza, 2019. február 19. 

 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Rozinka Zsolt Illés 

főosztályvezető 
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Értesülnek: 

Elektronikus úton tértivel: 

Véglegessé válás előtt: 

1. Szilágyi József 4300 Nyírbátor, Sarkantyú u. 4. 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.) 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 
Osztály (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.) 

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

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) 

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

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

Kótaji u. 33.) 

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

(3527 Miskolc, Soltész Nagy K. út 5.) 

7. Nyírvasvári Község Jegyzője (4341 Nyírvasvári, Bátori u. 4.) 

8. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2.) 

9. Irattár 
 

Véglegessé válást követően: 

1. Szilágyi József 4300 Nyírbátor, Sarkantyú u. 4. 

 
 

A határozatot közhírré tétel útján közlöm az érintett nyilvánossággal. 


