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H A T Á R O Z A T 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a „Dombka 2003” Zrt. (4492 

Dombrád, Andrássy u. 82.) meghatalmazása alapján eljáró Viridium Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 33. 1/8.) 

kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján 

megállapította, hogy a Dombrád, 0421/4; 0421/5 és 0421/7 hrsz.-ú ingatlan alatti ingatlanon meglévő 

szarvasmarha telep technológiai fejlesztésének megvalósításából nem feltételezhető jelentős környezeti 

hatás és a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

A Főosztály tájékoztatja, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység megvalósításához és üzemeltetéséhez a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó egyéb engedély beszerzése nem 

szükséges. 

A Főosztály által meghatározott feltételek: 

Levegőtisztaság-védelem: 

1. Tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

2. Az építés és bontás alatt a munkaterületet úgy kell kialakítani, működtetni, hogy a lehető legkevesebb 

légszennyező anyag kerüljön a környezetbe, ennek érdekében a jelentős porszennyezéssel járó 

tevékenységek végzésénél a porszennyezést locsolással szükséges csökkenteni. 

3. A kivitelezés során felhasznált anyagok szállítását kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes 

takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, levegőterhelést kizáró 

módon kell végezni. 

4. Az építési munkálatokban csak olyan gépjárművek, munkagépek vehetnek részt, amelyek megfelelnek a 

mozgó pontforrásokra vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak. A munkagépek, szállítójárművek 

motorjai feleslegesen nem terhelhetik a környezeti levegőt kipufogógázokkal. 

5. A szabadban végzett anyagtárolást úgy kell kialakítani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező 

anyag kerüljön a környezetbe. 

6. Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. 

7. Bűzkibocsátással járó tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a lakóterület rendeltetésszerű használatát 

ne zavarja. 

8. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával működtethető és tartható 

fenn. 

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

ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles. 
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Természetvédelem: 

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

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

mégis előfordulna, azokat a betemetés, betonozás előtt el kell távolítani. Fakivágás, növényzetirtás 

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

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

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

zavarása, károsítása, elpusztítása tilos! 

Az eljárás során vizsgált szakkérdésben megfogalmazott előírások: 

 

A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata: 

1. A szarvasmarha tartás 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 területeken kívül – 

hígtrágyával, fermentlével, valamint egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékkal nem szennyeződhet.  

2. 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: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/5647-1/2020.ált. számon kiadott 

szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírások betartása mellett járult hozzá a tervezett tevékenység 

megvalósításához: 

1. A tervezett vízilétesítmények megvalósítása (esetlegesen a meglévők bővítése) végleges vízjogi 

létesítési engedély, majd azt követő használatba vétele végleges vízjogi üzemeltetési engedély 

birtokában kezdhető meg. 

Vízjogi engedély köteles tevékenység esetében a használatbavételi engedélyezéshez hatóságom csak a 

vízjogi üzemeltetési engedély kiadását követően járulhat hozzá. 

2. A telephelyi vízilétesítmények üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a vonatkozó 

érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

3. A megvalósuló trágyatároló és csurgalékvíz (trágyás mosóvíz) gyűjtő aknák vízzáróságát a 

használatbavételi engedélyezéshez hiteles dokumentumokkal igazolni kell. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. A környezethasználó köteles a felszíni és felszín alatti vizek védelmében a szennyvizek, csurgalékvizek, 

szennyezett csapadékvizek, hígtrágya elvezetését, gyűjtését szolgáló létesítmények műszaki állapotát, 
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vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni, az ellenőrzés tényét és eredményét dokumentálni, valamint 

biztosítani, hogy azokból elszivárgással, túlfolyással szennyezőanyag a környezetbe ki ne juthasson! 

8. A környezethasználó köteles biztosítani, hogy az épületekből, a trágyatálcákról és központi trágyatárolóból 

csurgalékvíz, szennyezett csapadékvíz a környezetbe ki ne juthasson! A központi trágyatárolóból, a 

trágyatálcákból, a csurgalékvíz- és szennyvízgyűjtő létesítményekből túlfolyással, elszivárgással a vizek 

nem szennyeződhetnek! 

9. Tilos szennyezett vizek csapadékvíz-elhelyező rendszerbe történő bevezetése, elszikkasztása! 

10. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz csak a vízügyi hatóság által nyilvántartásba vett 

közműszolgáltató részére adható át. 

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

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 határozatot hirdetményi úton közlöm.  

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.  

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja 

tárgyalást tart. 

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

keretében támadható meg. 

 

INDOKOLÁS 

A „Dombka 2003” Zrt. (4492 Dombrád, Andrássy u. 82.) meghatalmazása alapján eljáró Viridium Kft. (4400 

Nyíregyháza, Nádor u. 33. 1/8.) 2020. szeptember 16. napján a Dombrád, 0421/4; 0421/5 és 0421/7 hrsz.-ú 

ingatlan alatti ingatlanon meglévő szarvasmarha telep technológiai fejlesztésének előzetes vizsgálatára irányuló 

kérelmet és előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Főosztályra. 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt a Viridium Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 33. 1/8.) készítette, 

munkarészeinek kidolgozásában szakértői jogosultsággal rendelkező szakértők vettek részt. 

A szarvasmarha telep a 6536-19/2014. számú határozattal működési engedélyt kapott. A szarvasmarha telep 

működési engedélye 2027. január 21.-ig érvényes. 

A tervezett beruházás: 

A „DOMBKA 2003” Zrt. a Dombrád 0421/4-5, 0421/7 hrsz. alatti szarvasmarha telep üzemeltetésére rendelkezik 

környezetvédelmi működési engedéllyel. A beruházó a Dombrád 0421/7 hrsz.-ú területen tervezi egy istálló és 

egy fejőház, és a hozzájuk kapcsolódó technológiai műtárgyak megépítését. A tervezett beruházás célja a 

meglévő állatállomány számára korszerűbb tartástechnológia biztosítása, ill. a fejőházi technológia fejlesztése.  

A szarvasmarha telep meglévő létesítményei: 

- 3 db 1.656 m
2
 alapterületű, kötetlen, belső etető utas, almos istálló (az egyikhez 2 x 

1.000 m
2
-es kifutó is tartozik), 
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- 1 db 970 m
2
 alapterületű, almos istálló, 

- 1 db 3.550 m
2
 alapterületű, lagúnás istálló, 

- 1 db 970 m
2
 alapterületű ellető és elkülönítő, 

- 100 db Steinman (borjúnevelő) ketrec, ill. 10 db kiscsoportos borjúnevelő iglu, 

- 1 db 400 m
2
 alapterületű fejőház/tejház, 

- 1 db 5.843 m
3
-es hígtrágyatároló medence, 

- 1 db 680 m
3
-es almos trágya tároló csurgalékvíz gyűjtő medencével, 

- silótér, 

- 1 db 180 m
2
 alapterületű szociális épület, 

- 1 db 30 m
2
 alapterületű porta, 

- tüzivíz tároló 

A telephely részletes technológiai leírását, működését az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmazza. 

A tevékenység volumene 

A tervezett beruházással érintett Dombrád 0421/7 hrsz.-ú terület nagysága 55.061 m
2
. A jelenlegi beépített 

alapterület 12.010,69 m
2
. A tervezett fejőház bővítés bruttó alapterülete 611,5 m

2
, a nettó alapterülete 568,08 m

2
. 

Az épület magassága 5,43 méter. A tervezett istálló – mely egy meglévő, 1.652,47 m
2
 alapterületű istálló 

elbontása után, annak helyén kerül kialakításra - bruttó alapterülete 2.700,55 m
2
, a nettó alapterülete 2.645,36 

m
2
. Az épület magassága 5,94 méter. 

Tervezett fejőház: 

A tervezett fejőház a meglévő fejőházzal képez majd egy egységet, így annak déli oldalán, annak 

hossztengelyével párhuzamosan kerül kialakításra. A tervezett fejőházban a fejés végzésére alkalmas helyiséget, 

közlekedőket, folyosókat alakítanak ki. A jelenleg is meglévő fejőházban kerülnek elhelyezésre a tejhűtő és a 

gépészeti egységek. A tejház és a gépház kialakításához a meglévő válaszfalak elbontásra kerülnek. A meglévő 

tejházban lévő 13.000 literes tejtartály mellé egy új, 21.000 literes tartályt helyeznek el. A meglévő fejőteremben 

egy 18 állásos kalodás kezelőt, egy inszeminálót és egy körmözőt alakítanak ki. A jelenlegi fejőakna helye 

feltöltésre kerül, és az egész jelenlegi fejőtermi rész új aljzatbeton réteget kap. A tervezett fejőház két egységből 

áll, a fejőteremből, ill. egy szabadtéri egységből. A fejőteremben 2x18 parallel állásos fejőgépet helyeznek el. A 

fejőállások alatt 1 méterrel lejjebb fejőaknát alakítanak ki, ahonnan elvégezhető a fejés. A gépészeti akna szintén 

a fejőállások alatt kerül kialakításra. A fejőteremben kerül kialakításra a vezérlő helyiség, ahonnan a 

fejőteremben zajló munkák figyelemmel kísérhetők. A fejés végét követően az állatok a visszatérő folyosón 

távoznak a fejőteremből a felhajtó útra, amin keresztül visszajutnak az istállókba. A szabadtéri rész fedett, 

oldalról fallal és szélvédő ponyvával határolt ún. zsúfolótér, ahonnan az állatok egy válogató kapun és 

patafürösztő kádakon át a fejőterembe érkeznek. A zsúfolóteret és a visszatérő folyosót átlátást gátló fallal 

választják el. A tervezett fejőház vízellátást a meglévő telepi vízhálózatra való csatlakozással oldják meg. Az 

épületben csak a fejőakna és a vezérlő lesz fűtött. A fejőakna fűtését sötéten sugárzó készülékkel oldják meg. A 

vezérlőt melegvizes radiátorokkal fogják fűteni. A melegvizet 2 db kondenzációs falikazánnal állítják elő. A 

kazánok teljesítménye 45 és 85 kW, külön kéményre kötöttek. A keletkező kommunális szennyvizet a meglévő 

aknába vezetik, majd szennyvíztisztító telepre szállíttatják. A tejház takarítása során keletkező szennyvizet 

szintén meglévő aknába vezetik, majd szennyvíztisztító telepre szállíttatják. A fejőteremben a takarítás során 

keletkező trágyával szennyezett vizet egy aknában gyűjtik, ahonnan nyomóvezetéken a tervezett istálló 

trágyacsatornájának öblítésére fogják használni. Az öblítést követően a szennyvíz a telepen már kiépített 

trágyaelvezető rendszerbe kerül. A zsúfolótér és a visszatérő folyosó öblítését billenő tartállyal fogják végezni, a 

szennyezett víz pedig egy keresztcsatornába kerül, ami egy aknába vezeti a szennyvizet, ahonnan azt a kiépített 

trágyaelvezető rendszer átemelő aknájába juttatják. A szennyezetlen csapadékvizet, ami a fejőház 

tetőburkolatain keletkezik, a kiépített csapadékvíz elvezető rendszerbe juttatják. 

Tervezett új Istálló: 

A tervezett istálló egy 308 férőhelyes, könnyűszerkezetes, pihenő boxos technológiájú épület. Az épületben tejelő 

teheneket fognak tartani. Az istállóban etető utat, trágya utat és pihenőtereket alakítanak ki. Az istállón belül 4 db 

boxos pihenőtér létesül, melyek közül 2 db 71 férőhelyes, 2 db pedig 83 férőhelyes. Az állatok a trágya úton és 

pihenőtereken szabadon közlekedhetnek. Az almozás tehénmatracokkal történik. A takarmány kiosztása az etető 
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útról történik. Az állatok itatása 8 db csoportos, nyíltvizű önitatóból történik, melyek vízellátása a telepi hálózatra 

való csatlakozással lesz biztosítva. A trágya utakon keletkező trágyát naponta többször hidraulikus trágyaszán az 

épület nyugati végén kialakított keresztcsatornába juttatja. A csatornából a trágya gravitációsan egy gyűjtőaknába 

kerül, majd innen szivattyúval az 1. sz. istálló mellett már meglévő aknába juttatják, ahonnan a telepen már 

kiépített trágyaelvezető rendszerbe jut. Az istálló szellőzését természetes úton (nyitott oldalfalak, nagy 

belmagasság, a tetőn végigfutó gerincszellőző) biztosítják. Az etetőút két oldalán a megfelelő hőmérséklet 

biztosítása érdekében porlasztó fejeket helyeznek el, melyek 25 
O
C-ot meghaladó hőmérséklet esetén 

automatikusan bekapcsolnak. Az istállóban ventilátorokat is elhelyeznek, melyek 23 
O
C-ot meghaladó 

hőmérséklet esetén automatikusan bekapcsolnak. Ezek nem elszívó, és nem befúvó ventilátorok. A 

szennyezetlen csapadékvizet a meglévő csapadékvíz elvezető rendszerbe vezetik. 

A kérelem elbírálása: 

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

bekezdése, 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.f) pontja 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.) 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 igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) 1. számú melléklet 35. 

főszáma alapján 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint, amelyet az ügyfél a Főosztály 5184-2/2020. számú 

felhívása alapján megfizetett.  

Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül az 5184-1/2020. 

ügyszámú levélben tájékoztatta a Viridium Kft.-t (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 33. 1/8.), hogy a Főosztály a 

Dombrád, 0421/4; 0421/5 és 0421/7 hrsz.-ú ingatlan alatti ingatlanon meglévő szarvasmarha telep technológiai 

fejlesztésének előzetes vizsgálata ügyében benyújtott kérelmet teljes eljárásban bírálja el. 

A Khvr. 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 közzétételekkel egyidejűleg 5184-4/2020. számon a tervezett tevékenység telepítési 

helye szerinti település jegyzőjének megküldte a közleményt. A település jegyzője gondoskodott a közlemény 

közhírré tételéről.  

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a Főosztályhoz nem érkezett 

észrevétel. 

A Főosztály az 5184-6/2020. számú végzésében a közigazgatási hatósági eljárás megindításáról tájékoztatta, 

valamint megkereste a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot, mint a természeti értékek természetvédelmi 

kezelőjét, hogy közölje az ügy tárgyát képező ingatlanok vonatkozásában rendelkezésükre álló természetvédelmi 

adatokat, illetve az eljárás szempontjából releváns tényeket.  

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi kezelő az üggyel kapcsolatban a 4402-2/2020. 

számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

„Hivatkozva a fenti tárgyú és iktatószámú megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk. 

A megkeresésben szereplő Dombrád 0421/4, 5, 7 hrsz.-ú ingatlanok a rendelkezésünkre álló adatok alapján nem 

képezik sem az országos vagy helyi jelentőségű (Natura 2000) természetvédelmi rendeltetésű területek 

hálózatának részét. Az ingatlanok a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 

2018. évi CXXXIX. törvény alapján a Tájképvédelmi terület övezetének részét képezik. A Dombrád 0421/4, 5 

hrsz.-ok a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 

alapján a Nemzeti Ökológiai Hálózat pufferterületének részét képezik. 
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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 előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott dokumentáció, a szakhatóság állásfoglalása, 

igénybevett szakértők állásfoglalása és a rendelkezésre álló adatok alapján ítéli meg a tervezett tevékenység 

környezetre gyakorolt hatását, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. 

 

A Főosztály az 5184-7/2020. számú 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. pontjában 

szereplő szakkérdésekben szakhatóságként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot kereste meg.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/5647-1/2020. ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában előírások betartása mellett hozzájárult a tervezett tevékenység 

megvalósításához. Előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„A Főosztály 2020. október 2-án érkezett 5184-7/2020. számú megkeresésében a Dombka 2003 ZRT. (4492 

Dombrád, Andrássy u. 82.) által kérelmezett, Dombrád 0421/4, 0421/5 és 0421/7 hrsz. alatti meglévő 

szarvasmarha telep technológiai fejlesztésének (tervezett istálló és fejőház kialakítása) előzetes vizsgálata 

ügyében indult eljárásban szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a 

Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.  

A Főosztály az alábbi szakkérdésekben kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának 

megadását: 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontja 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 rendelkező részben foglalt előírások maradéktalan betartása esetén, a sertéstelepen folytatott tevékenységből 

vízbázis, illetve vízvédelmi szempontból, a felszíni és felszín alatti vizekre károsító hatás nem feltételezhető, a 

károsító hatás bekövetkezése megelőzhető, kizárható. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a 

mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

A benyújtott dokumentáció alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbiakat állapította meg: 

- A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. 

(XII. 25.) KvVM rendeletben Dombka település a fokozottan érzékeny felszín alatti területek közé került 

besorolásra. A telephely kijelölt, vagy becsült felszínalatti ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetet nem érint. 

- A „Dombka 2003” Zrt. (4492 Dombrád, Andrássy u. 82.) a Dombrád 0421/4, 0421/5 és 0421/7 hrsz. alatti 

ingatlanon meglevő szarvasmarhatelepén egy 308 férőhelyes istálló, egy fejőház és a hozzájuk kapcsolódó 

technológiai műtárgyak építését tervezi. 

- A Katasztrófavédelmi Igazgatóság már rendelkezésére álló adatok és dokumentumok alapján a tehenészeti 

telep korszerűsítése során egy új 36 állásos fejőház készül acélszerkezettel, a meglévő fejőházat átalakítják, 

új 6 soros termelő istálló épül. A tervezett fejőház délkeleti sarkához egy nettó 28 m
3
-es gyűjtőaknát 

helyeznek el. A fejőházban visszatérő folyosón és a zsúfolótérben keletkezett trágyát a fejőház keleti végén 

elhelyezett keresztcsatornába öblítik, ahonnan az aknába ömlik. Az aknából a trágya új nyomóvezetéken 

keresztül jut a tervezett istálló keresztcsatornájába. A tervezett istálló délnyugati sarkához egy nettó 28 m
3
-es 

gyűjtőaknát helyeznek el. Az istálló trágyaútjain keletkezett trágyát az istálló nyugati végén elhelyezett 

keresztcsatornába lehúzzák, ahonnan az aknába ömlik. Az aknából a trágya új nyomóvezetéken keresztül jut 
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a meglévő 1-es számú istálló mellett található meglévő gyűjtőaknába. 

A fejőház új vízbekötést kap. Az épületben az ivóvízhálózat az ivóvíz vételi helyeket, berendezéseket 

szolgálja, ezen kívül töltési - utántöltési lehetőséget biztosít a különféle gépészeti rendszerek számára. Az 

épületben levő berendezésekhez és takarítás céljára is kiépítik a vezetékhálózatot, a meglévő víz 

gerincvezetékre csatlakozva. A fejőterembe nagynyomású mosóhoz való kiállás kerül. 

A keletkező kommunális szennyvizet a meglévő gyűjtőaknába gyűjtik, ahonnan időszakosan elszállításra 

kerül. A technológiai –takarító szennyvizeket szintén a meglévő technológiai gyűjtőaknába vezetik.  

A fejőház tetejéről származó, tiszta csapadékvizet zárt elvezető rendszeren csatlakoztatják az 1-es istálló 

mellett lévő csapadékrendszerbe. A tervezett istálló tetejéről származó csapadékvizet földalatti gyűjtőcsőben 

elvezetjük a meglévő 1. számú istálló északi oldalához, ahol a meglévő szikkasztó árokba kötik. A beton 

térburkolat esővizét szikkasztó árokba folyatják. 

- A szarvasmarha telep kapcsán megvalósítandó új vízilétesítmények (csapadékvíz elvezetés, vízellátás stb.) 

kialakítása vízjogi engedély köteles tevékenység. Az új vízilétesítmények megvalósítása végleges vízjogi 

létesítési engedély, használatba vétele végleges vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg. 

- A „Dombka 2003” Zrt. (4492 Dombrád, Andrássy u. 82.), mint engedélyes rendelkezik a Dombrád 0421/7 

hrsz.-ú külterületén lévő szarvasmarha telep vízellátására, szennyvíz- és csapadékvíz-elhelyezésére 

vonatkozóan kiadott 36500/436-1/2017.ált., 36500/5865-13/2016.ált. és 36500/5135-3/2015.ált. számú 

határozatokkal módosított 5386-4/2010. számú (vksz.: 2/163-1983.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel, 

amelynek érvényessége: 2021. október 31. 

- A „Dombka 2003” Zrt. (4492 Dombrád, Andrássy u. 82.) mint engedélyes rendelkezik a Dombrád 0421/7 

hrsz.-ú külterületén taláható, jelenleg használaton kívül lévő 1. számú mélyfúrású kútra vonatkozóan kiadott 

36500/5856-13/2016.ált., 7225-7/2010., 14337-2/2006., 5605-3/2004., 2603-6/2000. és 1171-1/1972. számú 

határozatokkal módosított, 923-10/1967. számú (vksz.: 2/67-1967.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel, 

amelynek érvényessége: 2021. október 31. 

- A „Dombka 2003” Zrt. (4492 Dombrád, Andrássy u. 82.) mint engedélyes rendelkezik a Dombrád 0421/7 

hrsz.-ú külterületén lévő szarvasmarha telep vízellátását biztosító 2. számú mélyfúrású kútra vonatkozóan 

kiadott 36500/5867-16.ált. számú határozattal módosított 3490-8/2006. számú (vksz.: 2/406-2005.) vízjogi 

üzemeltetési engedéllyel, amelynek érvényessége: 2021. október 31. 

- A „Dombka 2003” Zrt. (4492 Dombrád, Andrássy u. 82.) mint engedélyes rendelkezik a Dombrád 0421/6-7 

hrsz.-ú ingatlanán (tehenészeti telep) fellelhető 2 db, TV-1 és TV-2 jelű talajvízfigyelő kútra vonatkozóan 

kiadott 36500/3961-7/2020.ált. számú (vksz.: 2/390-2004.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel, amelynek 

érvényessége: 2030. augusztus 31. 

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. 

A fedett, szigetelt aljzatú épületekben végzett tevékenység, a vízzáróan és zárt rendszerben kialakított szennyvíz 

és csurgalékvíz tárolás, valamint a technológiai fegyelem szigorú betartása mellett végzett tevékenység esetén a 

felszín alatti és felszíni vizek szennyeződése kizárható. 

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

szennyvíz- és csurgalékvíz gyűjtő létesítményekből elszivárgással, túlfolyással szennyezőanyag a környezetbe 

nem kerülhet, a kültéri csapadékvizek, a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződése megelőzhető. A vizek 

szennyeződésének megelőzésére, kizárására vonatkozóan külön előírást tettem. 

A meglévő vízilétesítmények üzemeltetésénél, vízhasználatok gyakorlásánál a vonatkozó vízjogi üzemeltetési 

engedélyekben foglaltak betartását a rendelkező részben foglaltak szerint előírtam. 



8 
 

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. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben valamint a vízjogi 

üzemeltetési engedélyekben előírtak betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, valamint a 

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

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

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

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 

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

jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében, továbbá 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 5184-8/2020. számú ügyiratában a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. 

számú melléklet 1. táblázata alapján, a hatáskörükbe tartozó szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztályát, a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi, Építésfelügyeleti és 

Örökségvédelmi Osztályát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztályát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali 

Osztályát, és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Mérésügyi Főosztály Bányászati Osztályát kereste meg.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 

az SZ/NEF/1423-2/2020. számú szakkérdés vizsgálatában megállapította, hogy a fejlesztés megvalósítása 

jelentős környezet-egészségügyihatást nem eredményez, így az engedély kiadásához a vizsgált szakkérdések 

vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására javaslatot nem tesz. 

Szakkérdés vizsgálatát az alábbiakkal indokolta: 

„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 
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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 szarvasmarha 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, 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 Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi, 

Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály az SZ-10/106/01819-2/2020. számon a kulturális 

örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálatát megszüntette. 

Indokolása az alábbi: 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Komplex 

Engedélyezési, Természetvédelmi és Nyilvántartási Osztály a Dombrád, 04214; 0421/5 és 0421/7 hrsz.-ú 

ingatlan alatti ingatlanon meglévő szarvasmarha telep technológiai fejlesztésének előzetes vizsgálati ügyében, 

szakkérdés vizsgálatát kezdeményezte Hatóságomnál 2020. október 02. napján. 

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

68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 87. § (1) bekezdésében meghatározott elemeket 

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

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

műemléket, a műemléki környezetet, a műemléki jelentőségű területet, a történeti tájat és világörökségi 

helyszínt vagy világörökségi területet érintő ügyben a 88. §-ban, valamint a 89. §-ban meghatározott 

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

meghatározott követelményeknek.” 

A szakkérdés vizsgálat tekintetében hatáskörrel nem rendelkezik hatóságom, mivel a tervezett munka sem 

műemléki értéket, sem nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint. 

Az eljárás megszüntetése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 

17. §-án alapszik: „A hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja. 

Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben illetékességgel rendelkező 

hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti.” 

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

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

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

köteles 

a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, 

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

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

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

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

a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni. 

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

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

A bejelentési kötelezettség elmulasztása Kötv. 82. § (2) és az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) 

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



10 
 

A szakkérdés vizsgálata az Ákr. 55. § (1) bekezdésén, illetve a Korm. r. 87. § és 88. §-án alapszik. 

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

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

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

szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28.) Mvm utasítás 24. § és 61. §-a, illetékességét a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.” 

 

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

Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály az SZ-10/84/02099-2/2020. számú szakkérdés vizsgálatában tett 

előírását a határozat rendelkező része tartalmazza.  

Indoklása az alábbi: 

„Talajvédelmi szempontból a szarvasmarha telep technológiai fejlesztésének – előírásaink betartása mellett – a 

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

A Zrt. az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 6. számú melléklet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének az előző 

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

A „Dombka 2003” Zrt. (4492 Dombrád, Andrássy u. 82.) kérelmére SZ/84/01657-11/2017. számon engedélyt 

adtunk ki a biogáz üzemben (Dombrád 0178/4 hrsz.) keletkező fermentlé, mint nem mezőgazdasági eredetű nem 

veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásához. Az engedély 2022. április 8.-ig érvényes. (A 

szarvasmarha telepen keletkező hígtrágya biogáz üzemi alapanyag.) 

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: Viridium Kft. /4400 Nyíregyháza, Nádor u. 

33. 1/8./; készült: Nyíregyháza, 2020. szeptember 10.) 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 Osztály 2. 

18334/2/2020. számú szakkérdés vizsgálatában az alábbiakat állapította meg: 

„A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a szóban forgó külterületi ingatlanok művelés alól kivett – 

a 0421/4 hrsz / szociális épület, udvar; a 0421/5 hrsz / út; a 0421/7 hrsz / tejbegyűjtő fejőház, tejház, gazdasági 

épület, udvar – megnevezéssel vannak nyilvántartva. A kivett ingatlanokra a 2007. évi CXXIX. (termőföld 

védelméről szóló) törvény hatálya nem terjed ki, így a területen tervezett beruházás megvalósításához az 

ingatlanügyi hatóság külön engedélye nem szükséges. 

Hivatalom hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 36 § c) pontja, valamint a 37. § (1) bekezdése és 1. számú 

mellékletének 16.2. pontja állapítja meg.” 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi 

Főosztály Bányászati Osztály a BO/15/02046-2/2020. számú szakkérdés vizsgálatában az alábbiakat 

állapította meg: 

„„A tárgyi létesítmény megvalósítása nem érint olyan környezeti elemet vagy rendszert, amelynek védelme a 

Bányafelügyelet hatáskörébe tartozik, tehát a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) és 5. sz. melléklet I. 

táblázat 8. pontjában szereplő szakkérdés vizsgálati feltételek nem állnak fenn.” 
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A Főosztály a Khvr. 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 5184-5/2020. számú végzésében megkereste 

Dombrád Város Jegyzőjét, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét a tervezett 

tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, 

valamint a településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása érdekében. 

Dombrád Város Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 4900-2/2020. számú iratában az alábbi 

nyilatkozatot tette: 

„A tervezett tevékenység Dombrád Város hatályos településrendezési eszközeivel összhangban áll. A dombrádi 

0421/4, 0421/5 és 0421/7 helyrajzi számú ingatlanok a Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

helyi építési szabályzatról és a szabályozás tervéről szóló 15/2014. (X.10.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: R.) 32. § (4) bekezdésének b) pontja alapján a tervezett tevékenység megvalósítható. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a tervezett tevékenység Dombrád Város helyi jelentőségű természeti területeinek és 

értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 19/2009. (XI.27.) 

önkormányzati rendelet szabályozásával összhangban áll.” 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható környezeti 

hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

Hulladékgazdálkodás: 

A tervezett beruházás egy meglévő istálló teljes elbontásával jár. A bontás során várhatóan 17 09 04 HAK kódú, 

kevert-építési bontási hulladék fog keletkezni. A keletkező építési-bontási hulladékokat teljes mennyiségben 

engedélyes kezelőnek fogják átadni. 

A szarvasmarhatartással összefüggésben állatgyógyászati hulladékok, trágya, csomagolási hulladékok és 

kommunális hulladék keletkezik. 

A keletkező veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik. 

A keletkező kommunális hulladékokat 120 literes gyűjtőedényekben tárolják kiszállításig. 

Az állati hullát egy 5 m
3
-es zárható fémkonténerben gyűjtik. 

Környezeti zaj  

A legközelebbi lakóingatlan a szarvasmarha telep legközelebbi istállóépületétől több mint 600 m távolságra 

található. 

Létesítés: 

A létesítés során a kivitelezéséhez szükséges gépek, ill. a munkavégzéshez szükséges szállítójárművek 

okozhatnak zajterhelést. 

Az építés során a nappali zajterhelési határérték r = 138 méteren belül teljesül, az építési területek 

telekhatárának nyomvonalától számítva. Ezen a távolságon belül zajtól védendő létesítmény nem helyezkedik el. 

 

Üzemeltetés: 

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telephely mértani középpontjától számítva a 

nappali időszakban 40 m-re helyezkedik el. A hatásterületen belül nem helyezkedik el zajtól védendő létesítmény. 

Felhagyás: 

A felhagyás során hasonló terheltségekre lehet számítani, mint a telepítés során. 

A számítások alapján a létesítmény zajvédelmi hatásterületén belül nem található zajtól védendő létesítmény, 

ezért a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § 

(3) a) pontja alapján a zajforrásra az üzemeltetőnek nem kell kérnie zajkibocsátási határérték megállapítását. 

Megállapítható, hogy zajvédelmi szempontból a környezeti hatásvizsgálat nem szükséges. 

Levegőtisztaság-védelem: 

Létesítés:  

Az előzetes vizsgálati dokumentáció szerint a kivitelezési, bontási munkák során a maximális NO2 koncentrációk 

a területi forrás területén alakulnak ki. Nem okoz határérték túllépést a telepítési fázis NO2 kibocsátása, és nem 
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veszélyeztet lakó területeket sem. A szállítási forgalom okozta NO2 koncentráció messze alatta marad a terület 

terhelhetőségének. 

A szálló por (TSPM) tekintetében a felszínhez közeli kibocsátásnak köszönhetően a maximális koncentrációk a 

forráshoz közel alakulnak ki. A maximális koncentráció a munkaterületen várható, azonban ez sem a kivitelezési 

helyszínen, sem a lakóházak távolságában nem okoz határérték túllépést. 

Üzemelés: 

Az üzemelés légszennyezése helyhez kötött diffúz forrás bűzkibocsátásával és bűzszennyezettségével 

jellemezhető. 

(Diffúz forrásnak magát az istállókat és a trágyatárolókat tekintjük.) 

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban a diffúz forrás levegővédelmi hatásterületét 

terjedésszámítással határozták meg, amely szerint a bővítést követően a szarvasmarha telep szagvédelmi 

hatásterülete átlagos terjedési viszonyok és a legkedvezőtlenebb technológiai paraméterek figyelembe vételével 

a diffúz forrás (istállók, trágyatárolók) határától mért 312 méter távolságon belül van. 312 méter távolságban a 

bűzkibocsátás mértéke egyenlő a szagküszöbbel. 

A hatásterületen belül nem található lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és 

igazgatási épület. 

A legközelebbi lakóingatlan a szarvasmarha telep legközelebbi istállóépületétől több mint 600 m távolságra 

található. 

Felhagyás: 

A felhagyás keretein belül a bontási munkálatok során az építés alatti levegőterheléshez hasonló mértékű 

levegőterheltségi szint várható. 

A levegőtisztaság-védelmi előírást a levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 4.§ és 7. §-a 

alapján tettem. 

Megállapítható, hogy levegőtisztaság védelmi szempontból a környezeti hatásvizsgálat nem szükséges. 

A benyújtott dokumentáció tartalmaz klíma kockázatelemzést. A klímaváltozás hatásainak csökkentését szolgáló 

intézkedések megfelelő alkalmazása jelentős mértékben enyhítheti a várható negatív hatásokat a tervezett 

beruházásra vonatkozásában. 

Természetvédelem:  

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

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

természeti-, vagy Natura 2000 területet nem érint, a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak részét képezi. 

Az építéssel érintett területek botanikai és zoológiai vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy az építéssel 

érintett területek fajok és élőhelyek tekintetében különleges természeti értéket nem képvisel.  

A beruházás során a tájalkotó tényezőkben mennyiségi változás nem következik be és az ilyen minőségű 

változás a tájrészlet egészének tájkarakterét nem befolyásolja. A telepet fasor övezi, az épületeket együttesen 

közvetlenül szántó és legelő területek veszik körül. A telep megközelítését is szolgáló a Dombrád, Andrássy 

közútról kis távolságon belül található, továbbá a Kossuth utcáról lehetséges, de sem a településről, sem az 

országos mellékútról nem látható.  

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, valamint a Tvt. 7. § (2) 
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 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. 

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. 

Földtani közeg, felszíni-, felszín alatti víz védelme: 

A kivitelezési munkálatokat megfelelő körültekintéssel fogják végezni, így a felszíni és felszín alatti vizek 

szennyeződésének lehetősége kizárható. A tervezett munkálatok a felszíni és felszín alatti vizekre nincsenek 

károsító hatással. 

A szarvasmarhatelepen keletkező hígtrágyát teljes mennyiségben, az almos trágyát részben a Zrt. által 

üzemeltetett biogáz üzemi technológiába vezetik, részben termőföldre helyezik ki. 

Éghajlatvédelem: 

A benyújtott dokumentáció tartalmaz klíma kockázatelemzést. A tervezett beruházás éghajlatváltozással 

szembeni érzékenységére vonatkozó elemzés szerint egyes éghajlati paraméterek változásával szemben 

érzékeny lehet. 

A telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése szerint, a beruházási helyszín kitettsége 

alacsony a tervezett tevékenység esetében azonosított éghajlatvédelmi érzékenységnek, ezért potenciális hatás 

nem azonosítható.  

A tervezett tevékenységre vonatkozóan az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás bemutatásánál, a 

telephely a csapadék mennyiségében és intenzitásában bekövetkező változásokra érzékeny. A telepen kiépített 

csapadékvíz elvezető rendszer kapacitása jelenleg megfelelő, és a karbantartása is megoldott. Amennyiben 

szükséges a későbbiekben bővíthető a csapadékvíz-elvezető rendszer.  

A tervezett tevékenység összességében éghajlatvédelmi szempontból nem kifogásolható. 

Országhatáron átterjedő környezeti hatások: A tervezési terület földrajzi elhelyezkedéséből adódóan nem 

várható. 

Az 1995. évi LIII. törvény (a környezet védelmének általános szabályairól) 67. §. (2)
 
bekezdése alapján a 

környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálat alapján hozott határozatát negyvenöt napon belül hozza meg. A 

környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárás ügyintézési határidejét indokolt esetben - különös 

figyelemmel a tevékenység egyedi jellemzőire, összetettségére, telepítési helyére, illetve méretére - 

meghosszabbíthatja. 

A Főosztály az eljárás ügyintézési határidejét 45 nappal meghosszabbította, mivel a kérelem elbírálása, a 

tevékenység egyedi jellemzői illetve összetettsége miatt több időt vett igénybe. A Főosztály az ügyintézési 

határidő meghosszabbításáról a kérelmezőt az 5184-19/2020. számú levelével tájékoztatta. 

A Főosztály döntését a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak, a szakhatóság állásfoglalása, a 

szakkérdésben adott nyilatkozatok, a megkeresésre adott válasz alapján hozta meg, és megállapította, hogy a 

Khvr. 5. sz. mellékletében szereplő szempontok figyelembevételével a tervezett tevékenység 

megvalósításából a rendelkező részben szereplő előírások betartása esetén nem feltételezhető olyan 

jelentős környezeti hatás, amely környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását szükségessé tenné. 

Megállapítható továbbá, hogy a tervezett tevékenység nem egységes környezethasználati engedély köteles 

tevékenység.  

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

megvalósításához egyéb a Főosztály - környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági – hatáskörébe tartozó 

engedély beszerzése nem szükséges. 
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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 Főosztály a határozatot a Kvt. 67. § (1) bekezdése és a Khvr. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, illetve a 

Khvr. 3.§, 4.§ és 5. §-ai szerint lefolytatott eljárásban, az Ákr. 80. § (1) bekezdés szerinti formában és a 81. § (1) 

bekezdés szerinti tartalommal hozta 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) c) pontja és 

(2) bekezdése, 13. § (1) c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

A Főosztály a határozat közhírré tételéről a Korm. r. 5. § (6) bekezdése szerint gondoskodik. Az így közölt 

döntést a közzétételét követő 15. napon tekinti 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 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. 

A Főosztály a határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, mint 

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

A Főosztály a határozatot a környezethasználó meghatalmazása alapján eljáró Viridium Kft.-vel (4400 

Nyíregyháza, Nádor u. 33. 1/8.) közli. 

Nyíregyháza, 2020. november 16. 

 

Román István 
kormánymegbízott  

nevében és megbízásából  
 

Rozinka Zsolt Illés 
főosztályvezető 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
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Értesülnek: Elektronikus úton tértivevénnyel: 

Véglegessé válás előtt: 

1. Viridium Kft. (24090809) 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

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

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi, 

Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. (Kisvárda) 

7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály 

Bányászati Osztály 

8. Dombrád Város Jegyzője 

9. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság  

10. Irattár 

Véglegessé válás után: Elektronikus úton 

11. Viridium Kft. (24090809) 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.  

 


