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HATÁROZAT 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a HPK 2002. Kft. 

(4029 Debrecen, Pereces u. 24.) megbízásából eljáró KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 

(4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott 

előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a Nyírmihálydi 083/20-22, 25, 088/1 

hrsz. alatti pulykanevelő telep megvalósításából nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és 

a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

A Főosztály az előzetes vizsgálat során megállapította továbbá, hogy a tervezett tevékenység 

engedélyezését kizáró ok merült fel, mivel a tervezett tevékenység Nyírmihálydi község 

településrendezési eszközeivel jelenleg nincs összhangban. 

A tervezett tevékenység és a településrendezési eszközök közötti összhangot meg kell 

teremteni, ezáltal a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság 

döntéséig meg kell szüntetni. 
 

A tevékenység megkezdése előtt a Főosztály – környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

– hatáskörébe tartozó egyéb engedély beszerzése nem szükséges. 

 

A tervezett tevékenység az alábbi előírások betartása esetén nem lesz jelentős hatással a 

környezetre: 

Levegővédelmi követelmények 

- Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. 

- Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. 

- Diffúz forrás 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. 

 

Természetvédelmi követelmények 

Egyes védett állatfajok megjelenésére (pl.: vakond, molnárfecske, denevér) főként táplálkozás 

vagy vándorlás okán lehet számítani, azonban nem zárható ki, hogy védett állatfaj élőhelyet 

alakíthat ki az épületek padlásterén vagy a tetőszerkezet alatt. A természet védelméről szóló1996. 

évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 43. § (1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok 
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egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más 

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

lerombolása, károsítása. A Tvt. 43. § (2) bekezdése a) és l) pontja alapján a természetvédelmi 

hatóság engedélye szükséges védett állatfaj állományának szabályozásához, illetve egyede 

fészkének áttelepítéséhez. 

 

Az eljárás során vizsgált szakkérdésekben megfogalmazott előírások: 

Termőföldvédelmi előírás: 

- A pulykatenyésztés 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 bejeletett területeken kívül – mosóvízzel, 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. 

- - A Kft. köteles a szervestrágyát átvevő mezőgazdasági termelőnek a figyelmét felhívni a 

helyes mezőgazdasági és környezeti állapot, illetve a helyes gazdálkodási gyakorlat 

előírásainak megtartására, különösen az ideiglenes trágyatárolásra és a védőtávolságokra 

vonatkozóan. 

- Az építéssel (boncoló, tároló, szennyvíz aknák) érintett Nyírmihálydi 088/1 hrsz.-ú szántó 

művelési ágú területen gondoskodni kell a felső humuszos termőréteg megmentéséről, 

szakszerű tárolásáról és az eredeti rétegzettségnek megfelelő elterítéséről, illetve 

visszatöltéséről. 

- Felhívom a figyelmet arra, hogy a termőföld végleges más célra történő hasznosításához, 

illetve az építési engedélyezési eljáráshoz készített talajvédelmi terv előírásainak betartásával 

biztosítható a talajvédelmi követelmények érvényesítése a humuszmentésre és rekultivációra 

vonatkozóan. 

 

A termőföld mennyiségi védelme: 

- A tervezett pulykatenyésztő telep a Nyírmihálydi 088/1 hrsz.-ú ingatlanon termőföldet érint, 

ezért a más célú hasznosításának engedélyezésére irányuló földvédelmi eljárást kell 

lefolytatni a beruházás megkezdése előtt.  

- Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása az 

eredeti állapot helyreállításának elrendelését, valamint földvédelmi bírság kiszabását vonja 

maga után.  

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

mezőgazdasági hasznosítását nem akadályozhatja.  

 

Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/6134-1/2020. ált. 

számú szakhatósági állásfoglalásában a tervezett pulykanevelő telep megvalósításához a 

rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi előírásokkal hozzájárult: 
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1. A telephely vízilétesítményeinek létesítésénél/üzemeltetésénél, a vízhasználatok 

gyakorlásánál a vonatkozó érvényes vízjogi létesítési/üzemeltetési engedélyek 

előírásait maradéktalanul be kell tartani.  

2. A telephelyen folytatott tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának, a felszín alatti 

vizek minőségének ellenőrzésére - vízjogi létesítési engedély beszerzésével – talajvízfigyelő 

monitoring rendszert – minimum 2 db talajvízfigyelő kutat kell létesíteni, melyek helyét 

és számát az engedélyező hatósággal egyeztetve, a vízjogi létesítési engedély 

megszerzésére irányuló eljárásban kell meghatározni. A talajvízfigyelő kutakra 

vonatkozó vízjogi létesítési engedély beszerzését kezdeményezni kell a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál.  

3. A megvalósítandó vízilétesítmények kialakítása csak a vízügyi hatóság által kiadott 

végleges vízjogi létesítési engedély, az üzemeltetése végleges vízjogi üzemeltetési 

engedély birtokában kezdhető meg.  

A használatbavételhez hatóságom csak a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását követően 

járulhat hozzá. 

4. A talajvíz vízminőségi állapotának megfigyelésére a szennyvízgyűjtő 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. 

A felszín alatti víz vízminőségi állapotának vizsgálatát a szennyvízgyűjtő aknák vízzárósági 

próbájának eredményétől függően el kell végezni. 

A vizsgálatoknak az As, Cd. Cr, Cu, Ni. Pb, Zn, Hg, pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, 

klorid, nitrit, nitrát, ammónia, ortofoszfát és szulfát tartalom meghatározására kell kiterjednie. 

A vízmintavétellel egyidejűleg a vízszintmérést is el kell végezni. 

5. A szennyvíz- és csurgalékvíz gyűjtő létesítményekből túlfolyással, elszivárgással a vizek nem 

szennyeződhetnek! A környezethasználó köteles a szennyvízgyűjtő létesítmények műszaki 

állapotát, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni, az ellenőrzés tényét és eredményét 

dokumentálni. 

6. A fenti ellenőrzéseket, azzal kapcsolatos beavatkozásokat, javításokat stb. az éves jelentés 

keretében, valamint az egységes környezethasználati engedély ötéves felülvizsgálatában 

hiteles dokumentumok csatolásával igazolni, értékelni kell, melyet tájékoztatás céljából meg 

kell küldeni a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is. 

7. A szennyvíztisztító telepre beszállított szennyvíz minőségének meg kell felelnie a 28/2004. 

(XII.25.) KvVM rendelet 4. számú melléklet „az egyéb befogadóba való közvetett bevezetés 

esetén” előírt küszöbértékeknek, figyelembe véve a módosított 220/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet előírásait. 

8. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a tevékenység végzésénél a 

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

folytatott tevékenységet, a szennyvizek, a csurgalék- és csapadékvizek kezelését, 

elhelyezését a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a 

felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz állapotában a tevékenység ne okozzon 

a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) 

szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást. 
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9. A csapadékvíz felszíni befogadóba akkor vezethető, illetve akkor szikkasztható el a területen, 

ha a bevezetést követően a vízminőségi paraméter értékek megfelelnek a 220/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet által előírt és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben található 

határértékeknek, valamint az elszivárogtatásra használt területen a talajvíz és a földtani közeg 

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

szennyezettségi határértéket nem haladja meg. 

10. A csapadékvíz elvezető művek tisztításáról, karbantartásáról gondoskodni kell. 

11. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz csak a vízügyi hatóság által 

nyilvántartásba vett közműszolgáltató részére adható át.  

12. A telephelyi tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon kisérésére, 

ellenőrzésére a talajvíz minőségét akkreditált mintavételek és akkreditált laboratórium által 

végzett vizsgálatok útján rendszeresen ellenőrizni kell. 

13. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (4) pontja értelmében éves jelentést a (2) és (3) 

bekezdés szerinti azon kötelezettnek kell benyújtani, akit a felszín alatti vizek védelme 

érdekében jogszabályi követelmény teljesítésére a vízvédelmi hatóság - az egyszerűsített-

adatlap, illetve a részletes-adatlap adatainak értékelése alapján - erre kötelez. 

14. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. §-ának (8) bekezdése alapján, a tárgyévben a 

részletes FAVI adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást - az anyagforgalomban 

bekövetkezett 25%-nál nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden esetben - be kell 

jelenteni az illetékes vízvédelmi hatóságnál a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal, a 

tárgyévet követő év március 31-ig. 

15. A tevékenység végzése során igénybe vett gépi berendezések és szállítójárművek 

üzemeltetése, karbantartása során gondoskodni kell arról, hogy üzemanyag és kenőanyag ne 

kerülhessen a talaj felszínére, valamint a felszíni és felszín alatti vizekbe. A szennyezések 

megelőzése érdekében a gépek rendszeres ellenőrzésére és a szükséges karbantartási 

munkák elvégzésére, kimondottan erre a célra kialakított, megfelelő műszaki védelemmel 

rendelkező helyen kell gondoskodni.  

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

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

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 közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé 

válik, amely ellen – a közléstől számított harminc napon belül - közigazgatási pert lehet indítani, 

amelyet  a Debreceni Törvényszékhez címzett, de a Főosztályon írásban vagy elektronikus 

kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kezdeményezni. 

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 45/A. §-a határozza meg, amelyet a 74. §-ban meghatározott módon kell megfizetni.  
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A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek 

tartja tárgyalást tart. 

 

INDOKOLÁS 
 

A HPK 2002. Kft. (4029 Debrecen, Pereces u. 24.) megbízásából eljáró KÖMIR Környezetvédelmi és 

Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) 2020. szeptember 22-én a Nyírmihálydi 083/20-

22, 25, 088/1 hrsz. alatti pulykanevelő telep megvalósításának előzetes vizsgálatára irányuló kérelmet 

nyújtott be a Főosztályra. 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítette el.  

A tervezett tevékenység bemutatása: 

A HPK 2002 Kft. a Nyírmihálydi, 083/20-22, 25, 088/1 hrsz. alatti (jelenleg sertéstelepként üzemelő) 

ingatlanokon hízópulyka nevelést tervez végezni, a telephelyen meglévő 5 db ólban. A telephelyen a 

működéshez szükséges épületek, létesítmények megtalálhatóak, azok felújítása, átalakítása 

szükséges. A telepen egyidejűleg 15.820 db pulyka hízlalását tervezik.  

Mivel a telephelyen a baromfi létszám meghaladja a 100 számosállat mennyiséget, ezért szükséges 

az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása.  

Az ólak hullám alulemez és pala tetőfedéssel, téglafallal, és betonozott padozattal rendelkeznek. Az 

ólakban automata rendszer (etető, itató, szükséges hőmérsékleten tartó) található, mely megfelelő 

körülményeket teremt az állatok számára. A tartástechnológia almos (szecskázott szalma, forgács) 

rendszerű. 

Az első telepítésre várhatóan 2021. év I. negyedévében kerülne sor. A kihasználtság várhatóan 100 

%-os lesz.  

Az állatok az előnevelést követően, 42 napos korukban kerülnek a telepre. A tojó pulykák hizlalási 

ideje átlagosan 15 hét, míg a bak madaraké 21 hét. A telepen egyidejűleg körülbelül 15.820 db pulyka 

hizlalása, majd értékesítése történik.  

A pulykák elszállítását követő napokban történik az ólak kitrágyázása. A trágya a kitrágyázási 

időszakban közvetlenül, tilalmi időszakban pedig a telephelyi trágyatárolóban történő átmeneti tárolást 

követően mezőgazdasági területre kerül kihelyezésre, tápanyagpótlás céljából. A kitrágyázás után 

fertőtlenítést végeznek, ezt követi a bealmozás. Körülbelül 4-5 hét pihentetés (szervízciklus) után 

fogadják a következő turnus napos pulykáit.  

Az ingatlan vízigénye a telephely saját kutas vízellátó rendszeréről biztosított. 

A kommunális-, illetve technológiai szennyvizek elvezetése teljesen zárt rendszerű. A kommunális 

szennyvizet zárt vasbeton aknákban gyűjtik, ahonnan szükség szerint elszállítják. A technológiai 

szennyvizet (ólak takarítása) zárt gyűjtőaknákban gyűjtik, majd az almos trágyára locsolják vissza. A 

gépjárműmosó szennyezett vizét - előtisztítást követően - visszaforgatják a mosási technológiába. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

Az előzetes vizsgálati eljárás 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. 

számú mellékletének 6. a) pontja (Intenzív állattartó telep /amennyiben nem tartozik az 1. számú 

mellékletbe/ baromfitelepnél 100 számosállattól broilerek számára) alapján került lefolytatásra. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 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. 
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Az előzetes vizsgálati eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) értelmében 

igazgatási szolgáltatási díjköteles. 

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

A környezethasználó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem 

keletkezett. 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a kérelem és az előzetes 

vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a Főosztály hivatalában, valamint honlapján az eljárás 

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

egyidejűleg a közleményt, a kérelmet és mellékleteit az 5136-5/2020. számon a telepítés helye szerinti 

település, Nyírmihálydi Község 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 Nyírmihálydi Község Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. 

A Főosztály az 5136-6/2020. ügyiratszámú levelében az Ákr. 25. § (1) bekezdése, valamint a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. §-a alapján megkereséssel fordult a Hortobágyi Nemzeti 

Park Igazgatósághoz (4024 Debrecen, Sumen u. 2.), és tájékoztatta az Ákr. 5. § (1) bekezdése 

szerinti nyilatkozattételi lehetőségéről. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 4472-2/2020. számon a következő tájékoztatást adta:  

„A megkeresésben szereplő Nyírmihálydi, 083/20-22, 25, 088/1 hrsz.-ú ingatlanok a rendelkezésünkre 

álló adatok alapján nem képezik sem az országos, vagy helyi jelentőségű védett természeti területek, 

sem az európai közösségi jelentőségű (Natura 2000) természetvédelmi rendeltetésű területek 

hálózatának a részét. A Nyírmihálydi 088/1 „b” alrészlet a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény alapján a Nemzeti Ökológiai Hálózat 

pufferterületének részét képezi. 

A csatolt dokumentációban foglaltak ellen természetvédelmi szempontból kifogást nem emelünk, az 

abban foglaltakat elfogadhatónak tartjuk. 

Kérjük, hogy a működtetés és az esetleges havária helyzetek esetén fordítsanak megfelelő figyelmet a 

környező területek természeti állapotának megőrzésére.” 

A Főosztály az 5136-7/2020. számú végzésében hiánypótlásra szólította fel az ügyfelet, melynek az 

ügyfél 2020. október 16-án, az 5136-10/2020. számon tett eleget.  

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott dokumentáció és annak hiánypótlása, a 

szakhatóság állásfoglalása, a vizsgálandó szakkérdés vonatkozásában megkeresett hatóságok 

állásfoglalása, és a rendelkezésre álló adatok alapján ítéli meg a tervezett tevékenység környezetre 

gyakorolt hatását, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárás során az 5136-11/2020. számú ügyiratban a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázata alapján 

szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban környezet- és település-egészségügyre kiterjedően a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Népegészségügyi Osztályát, a kulturális örökség (műemlékvédelem, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek) védelmére kiterjedően a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei 

Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi, Építésfelügyeleti és 

Örökségvédelmi Osztályát, a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, 

a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében a Szabolcs- Szatmár- Bereg 
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Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályát, a tevékenység végzésének 

a földtani környezetre gyakorolt hatása tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Bányászati 

Osztályát kereste meg. 

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

adták meg: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Népegészségügyi Osztály az SZ/NEF/1538-2/2020. számú, szakkérdés vizsgálata tárgyú iratában 

megállapította, hogy a 

„tervezett fejlesztés megvalósítása jelentős környezet-egészségügyi hatást nem eredményez, 

így az engedély kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön 

előírások megállapítására javaslatot nem tesz.  

Állásfoglalását a következőkkel indokolta:  

„A HPK 2002. Kft. (4029 Debrecen, Pereces u. 24.) meghatalmazásából eljáró KÖMIR 

Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, 

Kölcsey u. 12-14.) előtt, Nyírmihálydi, 083/20-22, 25, 088/1 hrsz. alatti pulykatenyésztő telep 

megvalósításának 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 technológiai fejlesztés megvalósítása és a pulykatenyésztő telep üzemeltetése település 

és környezet-egészségügyi szempontból a szakértői anyagban bemutatott adatok és számítások 

alapján nem jelent szignifikáns egészségkárosító kockázatot, erre tekintettel a rendelkező részben 

rögzítettek szerint foglalt állást.  

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam.  

Feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

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

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

ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. 

rendelet szerint, 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 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam 

meg.” 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztálya az SZ-10/84/02192-2/2020. számon a szakkérdés vizsgálata során 

meghatározott előírását jelen határozat rendelkező része, mint Termőföldvédelmi előírás tartalmazza. 

Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 
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„Talajvédelmi szempontból a telep létesítésének – előírásaink betartása mellett –a környező 

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

A Kft. a korábban itt működtetett sertéstelepre vonatkozóan az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. 

számú melléklet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének 2019. évre vonatkozólag 

(adatszolgáltatási időszak: 2019. január 1. - 2019. december 31.) eleget tett. 

Ezen állásfoglalást 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, illetve a mellékelt előzetes vizsgálati dokumentáció 

(készítette: KÖMIR Kft. /4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4./; készült: Nyíregyháza, 2020. 

szeptember) alapján adta ki. 

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

rendtartásról) 16. § (1) bekezdése és a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 3. § (2) bekezdése rendelkezik.  

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 

32. § (1) bekezdése, valamint 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 52. § (1) bekezdése állapítja meg.” 

 

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali 

Osztálya a 22507/2/2020. számon a szakkérdés vizsgálata során meghatározott előírását jelen 

határozat rendelkező része, mint „Termőföld mennyiségi védelme” című része tartalmazza. 

Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„A HPK 2002 Kft. (4029 Debrecen, Pereces u. 24.) megbízásából a KÖMIR Környezetvédelmi és 

Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) kérelmére a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12- 

14.) előzetes vizsgálati eljárás indult a Nyírmihálydi 083/20, 083/21, 083/22, 083/25, 088/1 hrsz-ú 

hrsz.ú ingatlanok tárgyában. A termőföld mennyiségi védelme szakkérdésben a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály megkereste hatóságomat állásfoglalás kialakítása végett.  

A megkeresés szerint, a tervezett pulykatenyésztő telep a Nyírmihálydi 083/20, 083/21, 083/22, 

083/25, 088/1 hrsz.-ú ingatlanokat érinti. Az ingatlan nyilvántartás szerint a Nyírmihálydi 083/20, 

083/21, 083/22, 083/25 hrsz.-ú ingatlanokon termőföld nem található. A termőföld végleges más célú 

hasznosítása a Nyírmihálydi 088/1 hrsz.-ú szántó és rét művelési ágú ingatlanon van tervezve.  

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (továbbiakban Tfvt.) 10. § (1) bekezdése 

értelmében:  

„A termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani, ide nem értve a (2) 

bekezdésében meghatározott eseteket. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott 

engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az 

ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek 

megszerzésének kötelezettsége alól."  

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

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

földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett 

tevékenység, létesítmény ne akadályozza."  

" A termőföld mennyiségi védelme követelményeinek tekintetében a szakhatósági állásfoglalást a 

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (111.30) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján adtam ki.  

Végzéssel szembeni jogorvoslati lehetőségéről illetve annak kizárásáról az Ákr. 112. §-a rendelkezik.  

Végzésem egyebekben az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdés rendelkezésein 

alapul.  

Hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése állapítja meg.”  
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Mérésügyi Főosztály Bányászati Osztálya a BO/15/02187-2/2020. számú feljegyzésében, a 

Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztálya az SZ–10/106/01908-2/2020. számú 

levelében a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálata ügyében megküldött hatáskörének hiányát 

állapította meg. 

 

A Főosztály az 5136-10/2020. számú végzésben 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 szakhatósági állásfoglalást kért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. 

Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását 

a 36500/6134-1/2020.ált. számon előírásokkal adta meg, amely előírások jelen határozat rendelkező 

részében szerepelnek. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: 

„A Főosztály a 2020. október 21-én érkezett 5136-10/2020. számú megkeresésében a HPK 2002. Kft. 

(4029 Debrecen, Pereces u. 24.) megbízásából eljáró KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 

(4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) által kérelmezett, Nyírmihálydi 083/20-22, 25, 088/1 hrsz. alatti 

pulykatenyésztő telep 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.” 

 „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 felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. §-a alapján: „A 

felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak 

a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb 

elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával; 

b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és 

az adatszolgáltatást; 

c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a 

környezeti célkitűzések teljesülését.” 

 A beruházó a Nyírmihálydi, 083/20, 21, 22, 25, 088/1. hrsz. alatti telephelyen 5 db ólban 

hízópulyka nevelést tervez. Az első telepítésre várhatóan 2021. I negyedévében kerülne sor. 

 Az állatok az előnevelést követően, 42 napos korukban kerülnek a telepre. A tojó pulykák 

hizlalási ideje átlagosan 15 hét, míg a bak madaraké 21 hét. A telepen egyidejűleg körülbelül 

15820 db pulyka hízlalása, értékesítése történik. 

 A pulykák elszállítását követő napokban történik az ólak kitrágyázása. A trágyát egy 

homlokrakodó az épület kijáratánál várakozó járművekre rakja, mely a kitrágyázási 
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időszakban közvetlenül, tilalmi időszakban pedig, a telephelyi trágyatárolóban történő 

átmeneti tárolást követően, mezőgazdasági területre kerül kihelyezésre. A kitrágyázás után 

nagynyomású vízborotvával kitisztítják az ólak felületét, majd pedig fertőtlenítenek.  

 A telepen 2008-ban trágyatárolót építették (sertéstelep kiszolgálása céljából). A trágyatároló 

tároló kapacitása 1550 m
3
. A benyújtott dokumentációban lévő számítások szerint a trágya 

mennyisége 1 rotációban 0,06 m
3
/madár, 1 rotáció időtartama 21hét + 2 hét turnusszünet = 

23 hét, ez 6 hónap alatt 1,1 rotációval számolva 15820 db pulykára vonatkozóan 1044 m
3
. 

15820 db x 0,06 m
3
/rot x 1,1 rot =1044 m

3
. A trágyatároló kapacitása 6 havi trágya tárolásra 

megfelelő. 

 Az ingatlan vízellátására saját kutas vízellátó rendszer szolgál. 2 db mélyfúrású kútból nyerik a 

vizet amelyekből az 1-es számú tartalék, a 2-számú a ténylegesen üzemelő kút. 

 A kommunális illetve technológiai szennyvizek elvezetése zárt rendszerű. A kommunális 

szennyvizet zárt vasbeton aknákban gyűjtik, ahonnan szükség szerint elszállítják. A 

technológiai szennyvizet (ólak takarítása) zárt gyűjtőaknákban gyűjtik, majd az almos trágyára 

locsolják vissza. A gépjárműmosó szennyezett vizét – előtisztítást követően – visszaforgatják 

a mosási technológiába. 

 Az elhullott állatokat 240 l-es kukákban gyűjtik melyet az Atev Zrt. fehérje feldolgozó üzembe 

elszállít. 

 A telepen csapadékvíz elvezetését csapadékvíz szikkasztó árok biztosítja. A telephelyen 

keletkező csapadékvíz egy része ebbe az árokba, másik része pedig zöldterületen szikkad el. 

 A zárt technológiának köszönhetően a csapadékvíz nem érintkezik szennyező anyagokkal. 

 A telephelyen monitoring kutak nincsenek. 

 A telephelyen folytatott tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának, a felszín 

alatti vizek minőségének ellenőrzésére minimum 2 db talajvízfigyelő kutat kell 

létesíteni, melyek helyét és számát az engedélyező hatósággal egyeztetve, a vízjogi 

létesítési engedély megszerzésére irányuló eljárásban kell meghatározni. 

 Felhívom a figyelmét, hogy a tervezett monitoring kút kialakítása/üzemeltetése csak 

érvényes vízjogi létesítési/üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg.  

 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 33/G § és a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 23/A.§ (2) bekezdése alapján az 

elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél és az elektronikus ügyintézést választó 

természetes személy vízügyi hatósági ügyeit a VIZEK integrált hatósági rendszeren keresztül 

intézheti.  

 Fentiek alapján felhívom szíves figyelmét, hogy beadványa kizárólag akkor minősül 

kérelemnek, és a hatóság abban az esetben indítja meg a hatáskörébe tartozó eljárást, 

amennyiben a kérelmét elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer, a 

VIZEK integrált hatósági rendszeren (vizek.gov.hu) keresztül nyújtja be. 

 Az engedélyköteles tevékenységet megkezdeni szándékozó a felszín alatti vizek védelméről 

szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (2) bek. aa) pontja alapján FAVI 

adatszolgáltatásra köteles. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35/A §-nak megfelelően „az 

adatszolgáltatást elektronikus úton kell megküldeni a felszín alatti víz és a földtani közeg 

környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló miniszteri rendelet 

szerinti adattartalommal”. A FAVI elektronikus adatszolgáltatás rendjére, a kötelezettség 

végzésére vonatkozó információk a http://web.okir.hu/hu/ weboldalon találhatók.  

 A HPK 2002 Kft. (4029 Debrecen, Pereces utca 24.) mint engedélyes rendelkezik a 

Nyírmihálydi 083/25 hrsz.-ú területén lévő sertéstelep vízellátását biztosító 1. számú 

mélyfúrású kútra vonatkozóan kiadott 36500/6771-4/2018. ált. számú határozattal módosított 

12508-10/2008. számú (vksz.: 36/418-2008.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel melynek 

érvényességi ideje: 2029. október 31. 
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 A HPK 2002 Kft. (4029 Debrecen, Pereces utca 24.) mint engedélyes rendelkezik a 

Nyírmihálydi 083/25 hrsz.-ú területén lévő sertéstelep vízellátását biztosító 2. számú 

mélyfúrású kútra vonatkozóan kiadott 36500/6770-13/2018. ált. számú határozattal módosított 

12509-10/2008. számú (vksz.: 36/419-2008.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel melynek 

érvényességi ideje: 2029. október 31. 

 A HPK 2002 Kft. (4029 Debrecen, Pereces utca 24.) mint engedélyes rendelkezik a 

Nyírmihálydi 083/20-22, 25 és 088/1 hrsz.-ú területeken lévő sertéstelep vízellátására és 

csapadékvíz elhelyezésére kiadott vonatkozóan kiadott 36500/6769-14/2018. ált. számú 

határozattal kiegészített, 36500/6769-13/2018. ált., 36500/2894-1/2017. ált. számú 

határozatokkal módosított 3616-5/2009. számú (vksz.: 36/267-2009.) vízjogi üzemeltetési 

engedéllyel melynek érvényességi ideje: 2029. október 31. 

 A Katasztrófavédelmi Igazgatóság továbbá megállapította, hogy Nyírmihálydi település a 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. 

(XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti vizek szempontjából az érzékeny területek közé 

került besorolásra. 

 Az érintett ingatlan közüzemi vízbázist nem érint. 

 A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol, 

a telephely közüzemi vízbázist nem érint. 

 A tevékenység – fenti előírások betartása esetén – megfelel a felszín alatti vizek 

védelmére vonatkozó követelményeknek. 

A megvalósítandó vízilétesítmények létesítésénél, valamint meglévő vízilétesítmények 

üzemeltetésénél, vízhasználatok gyakorlásánál a vonatkozó vízjogi létesítési/üzemeltetési 

engedélyekben foglaltak betartását a rendelkező részben foglaltak szerint előírtam. 

Fentiek alapján és a rendelkező részben foglaltak maradéktalan betartása esetén a tevékenység nem 

jelent veszélyt a felszíni alatti vízkészletekre, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) 

Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható. 

A felszín alatti víz veszélyeztetésével, terhelésével járó tevékenységek jellemzőire vonatkozó 

részletes FAVI adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változás bejelentéséről a 219/2004. (VII. 

21.) Korm. rendelet 16. § (8) bekezdései alapján rendelkeztem. 

A telephelyen a telepi tevékenységek végzésének vízvédelmi feltételeiről, követelményeiről a felszín 

alatti és felszíni vizek jó minőségi állapotának elérése, biztosítása érdekében a vizek 

szennyeződésének megelőzéséről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. és 9. §-a alapján rendelkeztem. 

A telepi létesítmények gondos üzemeltetése, karbantartása, a technológiai fegyelem szigorú betartása 

mellett a szennyezőanyag környezetbe való kijutása elkerülhető, a kültéri csapadékvizek, a felszíni és 

felszín alatti vizek szennyeződése megelőzhető. A vizek szennyeződésének megelőzésére, 

kizárására vonatkozóan külön előírásokat tettem. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva, Nyírmihálydi 

083/20-22, 25, 088/1 hrsz. alatti pulykatenyésztő telep megvalósítására vonatkozó előzetes 

vizsgálat ügyében indult engedélyezéshez hozzájárult, tekintettel arra, hogy a tevékenységhez 

kapcsolódó vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények az előírások maradéktalan betartásával 

biztosíthatók. 

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

66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.) 10. § 

(3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági 

eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését 

vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.  
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A Kvt. 66/A §. (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem 

járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy 

károsítana. 

A fentiek értelmében jelen eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok 

érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 

szóló 221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben és a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-

gazdálkodási tervéről (VGT2) szóló 1155/2016. (III.31.) Korm. határozatban foglaltaknak való 

megfelelőséget. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a telephelyen tervezett tevékenység a rendelkező részben 

előírtak betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, valamint a technológiai rend 

betartásával nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni vizek minősége 

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

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

biztosítható.  

A 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 

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.” 

Mivel az előzetes vizsgálati dokumentációban foglalt kapacitásadatok figyelembe vételével a 

tevékenység végzéséhez egységes környezethasználati engedély megszerzése nem szükséges, a 

szakhatósági állásfoglalás 4. pontjában a felszín alatti víz vízminőségi állapotának vizsgálatára 

vonatkozó előírás érvényesítésénél ezt figyelembe vettem.  

 

A Főosztály az 5136-12/2020. számú végzésében megkereséssel fordult Nyírmihálydi Község 

Jegyzőjéhez, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez, hogy 

nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a tervezett tevékenység az érintett település jelen eljárás 

időpontjában hatályos településrendezési eszközeivel, valamint a helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban van-e. 

Nyírmihálydi Község Önkormányzat jegyzője a Nym/3476-1/2020. iktatószámon az alábbi 

nyilatkozatot adta: 

„Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007. {Xl.01.) sz. rendelete szerint, 

amely Nyírmihálydi község Szabályozási tervéneknek elfogadásáról és a Helyi Építésügyi Szabályzat 

megállapításáról rendelkezik az ingatlanok besorolása a következő:  

083/20 hrsz.:  ipari gazdasági terület 
083/21 hrsz.:  ipari gazdasági terület 

083/22 hrsz.:  ipari gazdasági terület 

083/25 hrsz.:  ipari gazdasági terület 

088/1 hrsz.:  Erdőterület védősáv övezet. 
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A 083/20, 083/21,083/22,083/25 helyrajzi számú ingatlanok esetében összhangban van, a 088/1 

helyrajzi számú ingatlan esetében nincs összhangban, mert ez a terület „ERDŐTERÜLET VÉDŐSÁV 

ÖVEZET" besorolású. 

Nyilatkozom, hogy az összhang a rendezési terv módosításával elvileg megteremthető lenne. A 

rendezési terv módosítása azonban jelentős anyagi kiadásokkal jár, a tervezés és az egyeztetések 

miatt hosszú időt venne igénybe. Az összhang várhatóan nem teremthető meg a tervezett 

tevékenységhez szükséges egyéb hatósági engedélyek megszerzéséig. 

Mellékelten csatolom Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 12/2007. 

(Xl.01.) sz. rendeletének településrészre vonatkozó kivonat – másolatait. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a telep megvalósítása az „IPARI GAZDASÁGI ÖVEZET" besorolású 

ingatlanok esetén a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos Önkormányzati 

szabályozással összhangban van.” 

 

Mivel a fenti jegyzői nyilatkozat értelmében a tervezett tevékenység Nyírmihálydi község 

településrendezési eszközeivel jelenleg nincs teljesen összhangban, azonban az összhang 

megteremthető, ezért a határozat rendelkező részében – figyelemmel a 314/2005. (XII.25.) Korm. 

rendelet 5. § 5.§ (2) bekezdés cb) pontjában foglaltakra – előírtam, hogy a kizáró okot a 

létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni. 
 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

A takarmány beszállítása, a tartott állomány, a trágya, a hulladékok, az elhullott állati tetemek 

kiszállítása közúton történik. A telep megközelítése szilárd burkolatú úton történik, a telep belső 

közlekedési útjai szintén pormentesek. A speciális élőállat szállító felépítménnyel ellátott gépjárművek 

tisztán, fertőtlenítve érkeznek a telepre. A szállítási útvonalak mentén a légszennyezés a kipufogó 

gázokból és a bűzanyagokból származik. A szállítási tevékenység hatásterülete a szállítási útvonalak 

50 m-es sávja. 

A telephelyen mozgó légszennyező forrásokat a baromfi nevelés kiszolgálásához szükséges 

anyagmozgató gépek jelentik. Ezek gyakorlatilag a takarmány, alom, és értékesítésre váró baromfi és 

hulladékszállító járművek és rakodó gépek.  

A szagvédelmi hatásterülettel kapcsolatban elvégzett terjedésvizsgálatok eredményei alapján a 

szagkibocsátó források szagvédelmi hatásterülete a források együttes területének határától számított 

89 méteres sáv. 

A levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 7. § (4) szerint, amely légszennyező 

forrásnál kibocsátási határértéket annak sajátosságai miatt megállapítani nem lehet, a levegőterhelést 

legkisebb mértékűre csökkentő levegővédelmi követelmények határozandók meg, ezért a rendelkező 

részben foglaltakat írta elő a Főosztály. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati 

eljárás lefolytatása nem indokolt. 

 

Környezeti zaj:  

A telephely Nyírmihálydi község dél-keleti részén helyezkedik el.  
A vizsgált telephelyet északról telephely, keletről, nyugatról és délről mezőgazdasági területek 
határolják. 
A legközelebbi védendő létesítmény a telephely mértani középpontjától számítva 430 m-re 

helyezkedik el. 
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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. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

A felújítás, új berendezés telepítése és bontási munkálatok során keletkező hulladékokat a 45/2004 

(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint fogják kezelni. 

Az üzemeltetés során a telephelyen a hulladékok gyűjtése, nyilvántartása, jelentése, szállítása, 

ártalmatlanítása a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően történik. 

A hulladékok gyűjtését munkahelyi gyűjtőhelyen végzik, majd hatósági engedéllyel rendelkező 

szakcég részére adják át. 

 

Földtani közeg:  

A tervezett pulykanevelő telep létesítése, üzemeltetése és felhagyása sem jár jelentős környezeti 

hatással a földtani közegre vonatkozóan. 

A műszaki meghibásodás esetén munkagépekből, szállítójárművekből a talajra esetlegesen 

szénhidrogén származékok kerülhetnek. Ennek előfordulási lehetősége azonban kicsi. Ebben az 

esetben azonnali kárelhárítással meg kell akadályozni a szennyezőanyagok terjedését. A keletkező 

veszélyes hulladékot az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, azaz engedéllyel rendelkező 

szakcég részére kell átadni. 

 

Természetvédelem: 

A telephely és környezete természetvédelmi oltalom alatt nem áll, nem országos jelentőségű védett 

természeti-, vagy Natura 2000 terület, nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak sem. 

A benyújtott Előzetes Vizsgálati Tervdokumentáció alapján a területen, mivel régóta állattartó 

telepként üzemel eredeti növénytársulás a telephelyen és környékén megszűnt, tágabb 

környezetében is iparterületet,  mezőgazdasági területeket, és erdőrészleteket találunk. Jellemző a 

gyomos növényállomány, és zavarást tűrő állatfajok jelenléte. 

A telephely É-i irányból másik telephellyel szomszédos, amely mögött a 34/A jelű erdőrészlet húzódik. 

Az erdőrészlet által É-i irányból a lakott területek felől teljes mértékben takarásban van a telep. K-i 

irányból a 34/C jelű erdőrészlettel szomszédos a telep, amelyet követően szántóföldek húzódnak meg. 

D-i irányból a telep telekhatára mögött áramlik a Kállai-főfolyás, amelynek partvonala kissé fás cserjés 

benövésű. Távolabb tekintve D-i irányban szintén szántóföldi területek helyezkednek el. Ny-i irányban 

található a telep megközelítését is szolgáló Toldy Miklós utca. Az utca vonalán túl további kisebb 

beépített terület található, amely a pulykatenyésztő telep részét képezi, ettől tovább haladva Ny-i 

irányban mezőgazdasági területek (legelő, rét, fás területek) találhatóak. 

A telep területein és a Toldy Miklós utca vonalában is több helyen fásított terület figyelhető meg, 

valamint a környéken meghúzódó erdőrészletek által a telep tájba illesztése megoldottnak tekinthető. 

A telep zöldfelületeit a benyújtott Előzetes Vizsgálati Tervdokumentáció alapján kaszálják, karban 

tartják. 

A tervezett beruházással érintett területek botanikai és zoológiai vizsgálata alapján megállapítást 

nyert, hogy az érintett területek fajok és élőhelyek tekintetében különleges természeti értéket nem 

képviselnek, a beruházás hatásai a területen található vegetációra, élővilágra nézve elviselhetőnek 

minősíthetőek. 

A tájba illesztés célja a tájban bekövetkező antropogén eredetű változásoknak a természeti 

adottságokhoz való igazítása, közelítése, a meglévő természeti, táji értékekkel való összhang 

megteremtése, valamint az értékek károsodásainak mérséklése, kiküszöbölése. Amennyiben az adott 



 15 

létesítmény, épület elhelyezésével, fizikai jellemzőinek alakításával nem érhető el a természet- és 

tájvédelmi szempontból kívánatos eredmény, járulékos módszerek alkalmazására van szükség. Ezek 

közé tartoznak a műszaki megoldások (tereprendezés, vízgazdálkodási létesítmények, építészeti 

szerkezetek, természetvédelmi műtárgyak), valamint a növénytelepítés. 

Fentiek alapján a tevékenységgel szemben természet- és tájvédelmi szempontból kizáró ok nem 

merült fel.  

A fentieket figyelembe véve a Főosztály nem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány 

készítését, mivel a Nyírmihálydi 083/20-22, 25, 088/1 hrsz. alatti pulykanevelő telep 

megvalósítása, üzemeltetése során a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében 

szereplő szempontok értékelésével nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a 

tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

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

megkezdéséhez a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó egyéb 

engedély beszerzése nem szükséges. 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésekre a környezetvédelmi és természetvédelmi 

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

28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázata alapján került sor. 

A szakhatóság megkeresésére 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 cb) 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 hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) 

Korm. rendelet 9. § (1) d) pontja és (2) bekezdése, 13. § (1) c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét 

a rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

A határozat 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.  

A határozat ellen a közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdés rendelkezése biztosítja. 

A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét 

és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A keresetlevél tartalmi követelményeit a 

Kp. 37. §-a határozza meg.  

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény (továbbiakban E-ügyintézési tv.) alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett 

a keresetlevelet is kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben 

meghatározott módon nyújthat be. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az E-

ügyintézési tv. 9. §-a határozza meg. 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági 

eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendeletben foglaltak szerinti 

nyomtatványon is előterjesztheti (19. számú melléklet). Amennyiben a személyesen eljáró 

természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu 

igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére. Ezen esetben a 
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keresetlevél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával 

nyújtható be a közigazgatási döntést hozó szervnél. 

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, 

ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, s azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság 

tárgyaláson kívül a határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban 

kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.  

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét és a megfizetésének módját 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban Itv.) 45/A. §-a és a 74. §-a határozza meg.  

Az eljárás 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. 

 

Nyíregyháza, 2020. november 05. 

 

Román István 

kormánymegbízott  

nevében és megbízásából  

 

Rozinka Zsolt Illés 

főosztályvezető 

 

 

 

Értesülnek : 

Véglegessé válás előtt: 

Elektronikus úton visszaigazolással: 

1. KÖMIR Kft. (12873607) 
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztálya 

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 

6. Nyírmihálydi Község Jegyzője 

7. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

8. Irattár 

 

Véglegessé válás után:   

Elektronikus úton visszaigazolással: 

1. KÖMIR Kft. (12873607) 
 

A határozatot közhírré tétel útján közlöm az érintett nyilvánossággal. 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/

