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HATÁROZAT 
 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a MAVIR Zrt. (1031 Budapest, 

Anikó u. 4.) megbízásából eljáró PÖYRY ERŐTERV Zrt. (1094 Budapest, Angyal u. 1-3.) kérelmére indult 

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

Zahidnoukrainska-Szabolcsbáka 750 kV-os távvezeték OH-Szabolcsbáka közti szakasza és a 

Szabolcsbáka-Debrecen Józsa 400 kV-os távvezeték Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomásba 

becsatlakozó szakaszának 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 beruházás a Szabolcsbáka Község települési rendezési 
eszközeivel jelenleg nincs összhangban.  
A tervezett tevékenység és a településrendezési eszközök közötti összhangot meg kell teremteni, ez által 
a kizáró okot meg kell szüntetni a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély kiadására 
jogosult hatóság döntéséig. 

Tájékoztatom, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység megvalósításához és üzemeltetéséhez a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó egyéb engedélyek beszerzése nem 

szükséges. 

Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése alól nem 

mentesít. 

A határozat kiadásakor alapul vett körülmények jelentős megváltozását a Főosztálynak 15 napon belül írásban 

be kell jelenteni. 

Az eljárás során vizsgált szakkérdésben megfogalmazott előírás: 

Termőföldvédelem: 

-    A meglévő távvezeték felhasítása (bontás-építés) során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld 

védelméről) 43. §. (1) bekezdésének előírásait, amely szerint az érintett és a szomszédos (Szabolcsbáka 

és Gemzse települések határában szántó, rét-legelő és gyümölcsös művelési ágú területek) 

mezőgazdaságilag hasznosított területeken a talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a 

termőföld talajidegen anyagokkal nem szennyeződhet. Termőföldön talajidegen-, vagy veszélyes anyag 

még átmenetileg sem tárolható.  
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Termőföld mennyiségi védelme: 

- Mivel az új távvezeték szakaszok tartószerkezeteinek elhelyezése termőföld igénybevétellel jár és 

a tartóoszlopok telepítése során végzett földmunka – amennyiben a vegetációs időszakon belül történik – 

a szántó művelési ágú földrészleteken éves terméskiesést eredményez, így a jogszabály értelmében a 

villamos beruházás megvalósítása kizárólag a nyomvonallal érintett termőföldek területéből 

felhasználásra kerülő területrészek más célú végleges, illetve időleges hasznosításra adott, 

jogerős ingatlanügyi hatósági engedély birtokában kezdhető meg. 

Kulturális örökségvédelem: 

- A tárgyi létesítmények kialakítása során az elsődleges földmunkák (humuszmentés, munkaárok 

földtömeg kiemelése, beton alaptestek bontása) csak régészeti megfigyelés mellett végezhetők. 

- A tárgyi létesítmény műszaki átadás-átvételi és üzemeltetési engedélyének hozzájárulásához feltétel a 

régészeti kutatás ellátását igazoló régészeti dokumentum bemutatása. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/5165-1/2017.ált. számú és 

4025-1/2017. saját számú szakhatósági állásfoglalásában a tervezett létesítmény megvalósításának 

környezetvédelmi engedélyezéséhez a benyújtott dokumentáció és a rendelkezésére álló adatok alapján 

előírások nélkül hozzájárult.  

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

az SZ/NEF/00932-3/2017. számú szakkérdés vizsgálata tárgyú iratában megállapította, hogy a tervezett 

beruházás jelentős környezet-egészségügyi hatást nem eredményez, így a beruházással kapcsolatos engedély 

kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírásokra javaslatot nem tesz. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész az 

SZ/4ÁF/00145-2/2017. számú szakkérdés vizsgálata tárgyú iratában megállapította, hogy a Zahidnoukrainska-

OH-Albertirsa 750 kV-os távvezeték felhasítása a Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomásba fejlesztésnek 

területrendezési akadálya nincs. 

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

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

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

Főosztályhoz 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.  

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

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

keretében támadható meg. 

Az előzetes vizsgálati eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja 125.000.-Ft. 

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

vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2.500.- Ft. 

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

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

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

elnevezést és a határozat ügyszámát is. 

A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. 

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

Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet. 
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INDOKOLÁS 

 
A MAVIR Zrt. (1031 Budapest, Anikó u. 4.) megbízásából eljáró PÖYRY ERŐTERV Zrt. (1094 Budapest, Angyal 

u. 1-3.) 5918-1/2017. iktatási számon 2017. május 10-én előzetes vizsgálat lefolytatására irányuló kérelmet 

nyújtott be a Főosztályra a Zahidnoukrainska-Szabolcsbáka 750 kV-os távvezeték OH-Szabolcsbáka közti 

szakasza és a Szabolcsbáka-Debrecen Józsa 400 kV-os távvezeték Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomásba 

becsatlakozó szakaszának megvalósítására vonatkozóan. 

 

A tervezett tevékenység: 

A tervezett távvezeték létesítés célja Kisvárda és Debrecen térségének megnövekedett energiaigényének 

kiszolgálása, a környékbeli villamos energia ellátás biztonságának növelése. 

A nyomvonal: 

Zahidnoukrainska-Szabolcsbáka 750 kV:  

A tervezett nyomvonal a meglévő Zahidnoukrainska-OH-Albertirsa 750 kV-os távvezeték meglévő 47-48 számú 

oszlopközéből indul. Ebbe az oszlopközbe egy új „750 kV” típusú feszítőoszlop kerül elhelyezésre. Innen egy 

megközelítőleg 840 m hosszú nyomvonalon érkezik meg az új alállomás 750 kV-os fogadóportáljával szemben 

elhelyezendő végoszlopra, majd az alállomási portálra. Összesen 3 db új oszlop létesítése szükséges. 

Szabolcsbáka-Debrecen Józsa 400 kV:  

A tervezett nyomvonal a meglévő Zahidnoukrainska-OH-Albertirsa 750 kV-os távvezeték meglévő 51-52 számú 

oszlopközéből indul úgy, hogy ide egy új „750 kV” típusú feszítőoszlop kerül elhelyezésre, innen szántó művelési 

ágú területen keresztül haladva érkezik meg az új alállomás 400 kV-os oldali fogadóportáljával szemben 

elhelyezésre kerülő új KATICA típusú végoszlopra, majd az alállomási portálra. Összesen 2 db új oszlop 

telepítendő. A tervezett nyomvonal 560 méter hosszú. 

Zahidnoukrainska-OH-Albertirsa 750 kV-os távvezeték bontandó szakasza:  

Az újonnan létesülő 750 kV-os és 400 kV-os beforgatások közti, feleslegessé váló mintegy 1340 m hosszú 750 

kV-os vezetékszakasz és 4 db „750 kV” típusú oszlop elbontásra kerül.(48, 49, 50, 51 számú oszlopok) 

Érintett település: Szabolcsbáka, Gemzse 

 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Ket.) 71/A. § (1) bekezdése alapján a kérelemre indult eljárásban - a 71/A. § (6) bekezdésében 
foglalt esetek kivételével - a hatóság a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül függő hatályú döntést 
hoz. 
Fentiek alapján a Főosztály az 5918-1/2017. sz. döntésében függő hatályú végzést hozott. A függő hatályú 
végzéshez nem kapcsolódnak joghatások, mivel az ügy érdemében 2 hónapon belül döntöttem. 
 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 
A környezethasználó az előzetes vizsgálatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
kezdeményezte a Főosztálynál, tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás szerepel a hivatkozott rendelet 3. sz. 
mellékletének 76. pontjában.  

76. Villamos vezeték (amennyiben nem tartozik  
az 1. számú mellékletbe) 

 légvezetéknél 20 kV-tól 

 

Tekintettel arra, hogy a tervezett távvezeték kapacitása a 20 kV-ot meghaladja, a beruházás előzetes vizsgálat 
köteles és a Főosztály döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységnek minősül. 

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 
14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: díjrendelet) 1. sz. melléklet 35. főszáma alapján díjköteles, a díj 
mértéke 250.000. Ft.  

A Ket. 158. § (1) bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a 
költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.” 

Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti költségek közül az igazgatási szolgáltatási díj merült fel. Az ügyfél az 
eljárás során az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel. 
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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 közzététellel egyidejűleg a közleményt, a kérelmet és 
mellékleteit 5918-3/2017. számú ügyiratban a telepítés helye szerinti települések, Szabolcsbáka és Gemzse 
Község Jegyzőjének is megküldte, akik gondoskodtak a közlemény közhírré tételéről. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan sem a 
Főosztályhoz, sem a telepítés helye szerinti települések jegyzőihez nem érkezett észrevétel. 
 

A Főosztály az 5918-4/2017. számú levelében a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás 
megindításáról, mint ismert ügyfelet a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.) 
értesítette. 

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 5918-9/2017. számú végzésében, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése, 

valamint a rendelet 5. sz. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján szakhatóságként a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste meg a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatával 

kapcsolatban.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/5165-1/2017.ált. számú és 

4025-1/2017. saját számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:  

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és Természetvédelmi 

Osztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) (továbbiakban: Főosztály) 5918-9/2017. számú megkeresésére, a 

MAVIR Zrt. (1031 Budapest, Anikó u. 4.) megbízásából eljáró PÖYRY ERDŐTERV Zrt. (1094 Budapest, Angyal 

u. 1-3.) által kérelmezett Zahidnoukrainska- Szabolcsbáka 750 kV-os távvezeték OH- Szabolcsbáka közti 

szakasza és a Szabolcsbáka- Debrecen Józsa 400 kV.os távvezeték Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomásba 

becsatlakozó szakasz megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálata ügyében indult közigazgatási hatósági 

eljárásban, hivatkozva a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 28. § (3) 

bekezdés és 5. számú melléklete II. táblázatának 3. pontjában szereplő jogkörére, a tervezett létesítmény 

megvalósításának környezetvédelmi engedélyezéséhez a benyújtott dokumentáció és a rendelkezésemre 

álló adatok alapján 

előírások nélkül hozzájárul. 

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

illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

INDOKOLÁS 

A Főosztály 2017. június 06-án érkezett 5918-9/2017. számú megkeresésében a MAVIR Zrt. (1031 Budapest, 

Anikó u. 4.) megbízásából eljáró PÖYRY ERDŐTERV Zrt. (1094 Budapest, Angyal u. 1-3.) által kérelmezett 

Zahidnoukrainska- Szabolcsbáka 750 kV-os távvezeték OH- Szabolcsbáka közti szakasza és a Szabolcsbáka- 

Debrecen Józsa 400 kV.os távvezeték Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomásba becsatlakozó szakasz 

megvalósításának előzetes vizsgálata ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásában szakhatósági 

állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárásban a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. számú 

melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján az alábbi szakkérdésben kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

szakhatósági állásfoglalásának megadását: 

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

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

határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a 
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tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol (vízgazdálkodási 

hatáskörben eljárva)” 

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

védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e (vízvédelmi 

hatáskörben eljárva)” 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú területi vízügyi szakhatóság a tervezett tevékenység 

megvalósításának környezetvédelmi engedélyezéséhez előírások nélkül hozzájárul, tekintettel arra, hogy az 

előzetes vizsgálati dokumentáció és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján a tervezett tevékenységből a 

felszíni és felszín alatti vizekre káros hatás nem feltételezhető. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kérelem és melléklelt dokumentumok, a rendelkezésére álló adatok 

alapján a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. számú melléklete II. táblázatának 3. 

pontjában foglalt szakkérdést megvizsgálta és alábbiakat állapította meg: 

- Az újonnan építendő távvezeték szakaszok a Zahidnoukrainska-Szabolcsbáka 750 kV-os távvezeték OH-

Szabolcsbáka közti szakasza és a Szabolcsbáka-Debrecen Józsa 400 kV-os távvezeték Szabolcsbáka 

750/400 kV-os alállomásba becsatlakozó szakasza. 

- A beton locsolásához szükséges vizet lajtos kocsival szállítják a területre. 

- A vezetéképítés nyomvonala kijelölt, vagy becsült felszínalatti ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetet 

nem érint. 

- A létesítmény megvalósítása, üzemeltetése vízhasználattal, szennyvízkibocsátással, csapadékvíz 

elvezetéssel nem jár. A távvezeték területéről a csapadékvíz a környező mezőgazdasági területeken 

elszikkad. 

- A nyomvonal felszíni vízfolyást nem érint, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem 

gyakorol. 

- Az építés, majd az üzemelés/karbantartás időszakában megfelelő műszaki állapotú gépek, berendezések 

alkalmazásával, a munkafolyamatok gondos végzésével a vizek szennyeződése megelőzhető, kizárható.  

Fentiek figyelembe vételével a tevékenység nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a 

felszíni vizek minősége védelmének szabályairól a 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, valamint a 71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet) 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 3. pontjában megállapított hatáskörben, a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (6) bekezdése 

szerinti tartalommal adta meg. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdése alapján a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül 

köteles megadni. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam. 

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot a fenti saját számra történő hivatkozással a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen.” 

A Főosztály az 5918-10/2017. számú ügyiratban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

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

melléklet I. táblázata alapján szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban környezet- és település-egészségügyre 

kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, a kulturális 

örökség (műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek) védelmére 

kiterjedően a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági 

Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően 

a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, a termőföld mennyiségi 

védelmének követelményei tekintetében a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai és 
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Vásárosnaményi Járási Hivatal Földhivatali Osztályát, a tevékenység végzésének a földtani környezetre 

gyakorolt hatása tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

Bányászati Osztályát, az 5918-22/2017.számú végzésében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Állami Főépítészét kereste meg.  

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

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 
Osztály az SZ/NEF/00932-3/2017. számú szakmai véleményében megállapította, hogy a 

„tervezett beruházás jelentős környezet-egészségügyi hatást nem eredményez, így a beruházással kapcsolatos 

engedély kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul, és külön előírásokra javaslatot nem 

tesz.” 

Szakmai véleményét az alábbiak szerint indokolta: 

„Az eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya szakmai 

állásfoglalás kialakítására vonatkozó feladat és hatáskörrel rendelkezik. 

A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. §-ára, 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], a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

megállapította, hogy a tervezett műszaki tartalom létesítése, amennyiben annak tervezésekor és kivitelezésekor 

a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) 

NGM rendelet előírásai betartásra kerülnek, humán-egészségügyi kockázatnövelő hatása alapján nem tekintendő 

jelentős környezetterhelő beruházásnak, erre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

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. § (2) 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, illetékességét a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) 

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

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

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály SZ/84/01509-3/2017. számú 

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

Termőföldvédelmi előírás szerepel), melyet az alábbiakkal indokolt: 

„Talajvédelmi szempontból a tervezett beruházásnak - előírásunk betartása mellett – az érintett és a környező 

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

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

valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell 

megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne 

romoljanak”. „A beruházások megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos 

termőréteg megmentéséről és hasznosításáról.” 

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2004. évi CXL. törvény (a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól) 21. § (1) bekezdése és a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a 

földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 3. § (2) bekezdése rendelkezik.  
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Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. § (1) 

bekezdése, valamint a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

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

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

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

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

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

működési szabályzatáról) 24-27. §-a, illetve a előzetes vizsgálati dokumentáció (készítette: PÖYRY ERŐTERV 

Zrt. 1094 Budapest, Angyal u. 1-3.; készült: Budapest, 2017. április 18.) alapján adta ki.” 

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

a 10.235/2/2017. számú nyilatkozatát előírás nélkül adta meg, amelyet az alábbiak szerint indokolt: 

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

Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.)  (a továbbiakban: Főosztály) 2017. június 

02.-én érkezett fenti számú megkeresésére a MAVIR Zrt. (1031 Budapest, Anikó u. 4.) megbízásából eljáró 

PÖYRY ERDŐTERV Zrt. (1094 Budapest, Angyal u. 1-3.) kérelmére a Főosztály előtt indult, az 

Zahodnoukrainska-Szabolcsbáka 750 kV-os távvezeték OH-Szabolcsbáka közti szakasza és a Szabolcsbáka-

Debrecen Józsa 400 kV-os távvezeték Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomásba becsatlakozó szakasz 

megvalósításának előzetes vizsgálata ügyében a termőföld mennyiségi védelmével kapcsolatos szakkérdés 

vizsgálat alapján az alábbi nyilatkozatot adom:  

A nyomvonal által érintett települések közül hivatalom illetékességi területén Gemzse község található.  

A megküldött dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a beruházás során termőföld végleges célú  

( tartóoszlopok elhelyezése)  illetve időleges ( oszlop és vezeték szerelés) más célú hasznosítására is sor kerül. 

A régi tartóoszlopok elbontására is sor kerül, ezért más célú hasznosítás megszüntetését követően a területet, de 

legalább a terület felét – művelésre alkalmassá kell tenni. ( újrahasznosítás). 

 Az újrahasznosítással, a termőföld mennyiségi védelmével és a más célú hasznosítással kapcsolatos 

előírásokat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény (a továbbiakban: Tfvt.) szabályozza. 

Úrahasznosítás: 

6. § (1) A más célú hasznosítás megszüntetését követően, illetve a más célú hasznosítás 4 évet meghaladó 

szüneteltetése esetén az igénybevevő, illetve az igénybevevő személyének eredménytelen megállapítása esetén 

a terület tulajdonosa (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: igénybevevő) köteles a területet, de 

legalább a terület felét – a választása szerint – mező-, illetve erdőgazdasági művelésre alkalmassá tenni (a 

továbbiakban: újrahasznosítás). 

(2) A más célú hasznosítás megszüntetését, illetve a más célú hasznosítás szüneteltetése esetén a 4 éves 

időtartam beálltát követő 60 napon belül az igénybevevő köteles a tervezett újrahasznosítást az ingatlanügyi 

hatóságnak bejelenteni, kivéve, ha a terület újrahasznosításáról erdő telepítésével kíván gondoskodni. 

(3) A bejelentésben meg kell jelölni: 

a) az érintett földrészletet (település, fekvés, helyrajzi szám), 

b) az újrahasznosítás tervezett célját a kialakítandó művelési ágak megnevezésével, 

c) az újrahasznosítás megvalósításának tervezett időpontját. 

(4) A bejelentéshez csatolni kell: 

a) az (5) bekezdés szerinti újrahasznosítási tervet, 

b) az 50. § (2) bekezdés d) pontjában előírt talajvédelmi tervet, 

c) a tervezett újrahasznosítással kialakítandó terület adatait ábrázoló ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból 

nyomtatott olyan méretarányú térképmásolatot, amelynek tartalma áttekinthető és tartalmazza a méretarány 

tényezőt. 

(5) Az újrahasznosítási terv tartalmazza: 

a) az újrahasznosítás tervezett céljának megvalósításához szükséges munkafolyamatok leírását, 

b) a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartás szerinti jogi jellegéből adódó speciális feladatokat, azok ütemezését 

és módszerét. 
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(6) A bejelentés jóváhagyásáról – a bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti 

bányafelügyeleti hatósági eljárás, valamint az erdőtelepítés engedélyezésére vonatkozó erdészeti hatósági 

eljárás kivételével – az ingatlanügyi hatóság határozattal dönt, melyben 

a) megállapítja az újrahasznosítás célját és határidejét, és 

b) előírja az újrahasznosítás megvalósítása érdekében az igénybevevő kötelezettségeit. 

(7) Az igénybevevő a (6) bekezdés szerinti határozatban előírtaknak megfelelően köteles a területet 

újrahasznosítani. Az igénybevevő az újrahasznosítást – annak elvégzését követő 8 napon belül – köteles az 

ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni. 

(8) Az újrahasznosításról a (7) bekezdésben meghatározott bejelentéstől számított 15 napon belül, bejelentés 

hiányában legkésőbb a (6) bekezdés szerinti határozatban meghatározott határidő elteltét követő 30 napon belül 

az ingatlanügyi hatóság helyszíni ellenőrzés során győződik meg. 

(9) Ha a helyszíni ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a terület újrahasznosítása a (6) bekezdés szerinti 

határozatban előírtak szerint valósult meg, az ingatlanügyi hatóság az újrahasznosítást határozattal elfogadja, 

amelyben megállapítja az újrahasznosított terület művelési ágát és minőségi osztályát. 

(10) Ha a helyszíni ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a terület újrahasznosítására nem, vagy nem a (6) 

bekezdés szerinti határozatban előírtaknak megfelelően került sor, az ingatlanügyi hatóság újabb határozatot 

hoz, amelyben határidő megjelölésével az újrahasznosítás érdekében szükséges további munkák elvégzésére 

kötelezi az igénybevevőt. A további munkák elvégzését előíró határozatban foglaltak végrehajtására a (8) és (9) 

bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. 

(11) Ha az újrahasznosítási kötelezettség teljesítésének a megállapítása során az igénybevevő úgy nyilatkozik, 

hogy a terület újrahasznosításáról erdő telepítésével gondoskodik, az ingatlanügyi hatóság megkeresi az 

erdészeti hatóságot az erdőtelepítési kivitelezési terv jóváhagyásáról szóló jogerős határozatának a beszerzése 

érdekében. 

Termőföld mennyiségi védelme: 

8. § (1) Ha az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként 

működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési 

eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a 

gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. 

(2) A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági 

eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a 

tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza. 

8/A. § Földvédelmi szakkérdés vizsgálata során a 8. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell. 

Más célú hasznosítás: 

9. § (1) Termőföld más célú hasznosításának minősül: 

a) a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági 

hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik; 

c) az Evt. hatálya alá nem tartozó üzem-, majorfásítás, valamint az út, vasút és egyéb műszaki létesítmény 

tartozékát képező fásítás igénybevétele. 

 

10. § (1) 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. 

(3) Termőföld más célú hasznosításával járó engedélyezési eljárás megindításához vagy folytatásához 

rendelkezésre kell állni a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős ingatlanügyi 

hatósági határozatnak. Termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős ingatlanügyi 

hatósági határozat hiánya esetén az eljáró hatóságnak az eljárását fel kell függesztenie. 

 

10/A. § (1) A termőföld más célú hasznosítása megkezdésének minősül: 

a) a 9. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetekben a termőföld első igénybevétele; 
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11. § (1) Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével 

– lehet felhasználni. 

(2) Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött 

igénybevétel céljából lehet. A termőföldnek hulladéklerakó céljára történő igénybevétele esetén a 

környezetvédelmi és természetvédelmi követelmények betartása mellett, mezőgazdasági művelésre alkalmatlan 

vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföld más célú hasznosítása engedélyezhető. A nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás esetében az átlagosnál jobb minőségű 

termőföld végleges más célú hasznosítása is engedélyezhető, amennyiben annak megvalósítása más jogszabály 

rendelkezéseire figyelemmel más helyen vagy más nyomvonalon nem lehetséges. 

(4) Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. 

  

12. § (1) A más célú hasznosítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) az érintett földrészlet vagy földrészletek megjelölését (település, fekvés, helyrajzi szám); 

b) a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt; 

c) a más célú hasznosítás pontos célját, és tervezett időtartamát, ha időleges. 

 (2) A kérelemhez csatolni kell: 

a) az ingatlan-nyilvántartási térképnek a más célú hasznosításra tervezett területet feltüntető másolatát és az 

ehhez tartozó területkimutatást, kivéve, ha a kérelem kizárólag az érintett földrészlet vagy földrészletek teljes 

területére vonatkozik; 

b) a 21. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozatot a járulékmentesség igénybevételéhez; 

c) a talajvédelmi tervet, amennyiben a kérelemben – az (1) bekezdés c) pontja szerint – megjelölt cél az 50. § (2) 

bekezdésének a) vagy b) pontjában foglaltak megvalósítására irányul; 

d) az illetékes hegyközség hozzájárulását, ha a kérelem a borszőlő termőhelyi kataszterébe tartozó területet 

érint. 

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a kérelemben meg kell jelölni annak 

a) a kormányrendeletnek a számát, amely a kérelemben megjelölt termőföld végleges más célú hasznosításával 

járó tervezett építési beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította, vagy 

b) kormányhatározatnak a számát, amely a kérelemben szereplő termőföldeket beruházási célterületté 

nyilvánította. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a kérelemben megjelölt más célú hasznosítás célja nem térhet 

el a kormányrendeletben, illetve a kormányhatározatban megjelölt beruházás céljától. 

 

13. § (1) A termőföld más célú hasznosítására kiadott engedély – annak jogerőre emelkedésének napját követő 

naptól számított – 4 évig hatályos. Ha a termőföld más célú hasznosítására kiadott engedély időbeli hatálya alatt 

az engedély szerinti hasznosítás megkezdésére nem kerül sor, az engedély hatályát veszti. Az engedély 

jogosultjának kérelmére hatályon kívül kell helyezni az engedélyt, ha az engedély jogosultja arról nyilatkozik, 

hogy az engedélyben foglalt jogosultságáról lemond, feltéve, ha a termőföld engedélyezett más célú 

hasznosítását nem kezdte meg. 

 

21. § (1) A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot (a továbbiakban: járulék) kell 

fizetni. 

(2) A járulék mértékét e törvény 1. melléklete tartalmazza. 

 
1. melléklet a 2007. évi CXXIX. törvényhez 
A földvédelmi járulék mértéke 
1. A termőföld végleges más célú hasznosításáért az igénybevétellel érintett termőföld aranykorona (a 
továbbiakban: AK) értéke e táblázat szerinti szorzatának megfelelő forintösszeget kell járulékként fizetni, de 
legalább 20 000 forintot. 
Minőségi osztályok (AK szorzószáma)   
I.    184 000   
II.    152 000   
III.    120 000   
IV.      88 000   
V.      56 000   
VI.      35 000   
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VII.      20 000   
VIII.        4 000   
 
2.    Az igénybevétellel érintett termőföld más célú időleges hasznosítása esetén a járulék mértéke a minőségi 
osztályra tekintet nélkül az első évre vonatkozóan a termőföld AK értéke ezerszeres szorzatának megfelelő 
forintösszeg, azzal, hogy a járulék összege 20 000 forintnál nem lehet kevesebb. A szorzót évente ezerrel növelni 
kell mindaddig, amíg a terület az eredeti állapotának helyreállítása elfogadásra kerül. 
(3) A járulék megfizetésére - a termőföld belterületbe vonásának esetét kivéve - az igénybevevőt kell kötelezni. 
Termőföld belterületbe vonása miatt a járulékfizetési kötelezettség az önkormányzatot terheli. 
 
22. § (1) A járulék összegének megállapításáról 
     a) a végleges más célú hasznosítás engedélyezéséről, 
     b) időleges más célú hasznosítás esetén az eredeti állapot helyreállításnak elfogadásáról, 
szóló határozatban kell rendelkezni. 
 (3) A járulék megfizetésére – a termőföld belterületbe vonásának esetét kivéve – az igénybevevőt kell kötelezni.  
 (4) A járulék teljes összegének megfizetése 

a) végleges más célú hasznosítás esetén – a termőföld belterületbe vonásának esetét kivéve – az igénybevétel  
megkezdése napján, 
c) időleges más célú hasznosítás esetén az eredeti állapot helyreállítását elfogadó határozat jogerőre 
emelkedését követő 30 napon belül,  
esedékes. 

 
Hatáskörömről, illetékességemről a Tfvt. 7. § (1) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 36. § c) pontja és 37. § (1)  
bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 16.6 pontja rendelkezik.” 
 
A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Földhivatali Osztály a 

hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálata során 10436/3/2017. számú iratában az alábbi nyilatkozatot adta: 

„Hivatkozással a fenti szám alatt érkezett megkeresésükre, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 

az 5. számú melléklet I. táblázat 7. pontjában felsorolt szakkérdésre vonatkozóan – termőföld mennyiségi 

védelmének követelményei tekintetében – a Zahidnoukrainska-Szabolcsbáka 750 kV-os távvezeték OH- 

Szabolcsbáka és a Szabolcsbáka- Debrecen Józsa 400 kV-os távvezeték Szabolcsbáka 750/400 kV-os 

alállomásba becsatlakozó szakasz megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában az alábbi nyilatkozatot 

adom: 

A mellékletben megküldött előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett villamos 

beruházás megvalósításának célja, Kisvárda és Debrecen térségének megnövekedett energiaigényének 

kiszolgálása, a környékbeli villamosenergia-ellátás biztonságának növelése. Az ellátásbiztonság szinten tartása 

végett vált szükségessé Szabolcsbáka térségében egy új 750/400 kV-os alállomás létesítése a (Munkács)-

Országhatár-Sajószöged 400 kV-os és (Zahidnoukrainska)-Országhatár-Albertirsa 750 kV-os távvezeték 

felhasításával és beforgatásával. A beruházás megvalósítása után létrejövő (Zahidnoukrainska)-Országhatár-

Szabolcsbáka távvezetékszakasz 750 kV-on, a Szabolcsbáka-Debrecen Józs-Albertirsa, a Szabolcsbáka-

Sajószöged és a Munkács-Szabolcsbáka szakaszok 400 kV-on üzemelnek. A 750 kV-os távvezeték 

felhasításával létrejövő és az alállomás portáljaiba becsatlakozó, újonnan építendő (750 kV-os és 400 kV-os) 

vezetékszakaszok nyomvonala 840 m és 560 m hosszú. A két új vezetékszakasz nyomvonalában – szántó 

művelési ágban nyilvántartott ingatlanokon – összesen 5 db új tartóoszlop lesz elhelyezve, ezzel együtt 

viszont a feleslegessé váló 1350 m hosszú, 750 kV-os vezetékszakaszon 4 db tartóoszlop kerül elbontásra. 

A 2007. évi CXXIX. törvény (termőföld védelméről szóló) 10. § (1) bekezdés értelmében „Az ingatlanügyi 

hatóság engedélyével lehet termőföldet más célra hasznosítani. 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.” 

- Mivel az új távvezeték szakaszok tartószerkezeteinek elhelyezése termőföld igénybevétellel jár és 

a tartóoszlopok telepítése során végzett földmunka – amennyiben a vegetációs időszakon belül történik – 

a szántó művelési ágú földrészleteken éves terméskiesést eredményez, így a jogszabály értelmében a 
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villamos beruházás megvalósítása kizárólag a nyomvonallal érintett termőföldek területéből 

felhasználásra kerülő területrészek más célú végleges, illetve időleges hasznosításra adott, 

jogerős ingatlanügyi hatósági engedély birtokában kezdhető meg. 

A szakkérdés vizsgálata tárgyában előterjesztett megkeresés a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti 

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

Bereg Megyei Kormánymegbízott 81/2015. (V. 4.) számú utasítása alapján történt. 

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

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

rendelet 37. § (1) bekezdése és 1. számú mellékletének 16.2. pontja állapítja meg.” 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály BO/15/01224-

3/2017. számon az alábbi tájékoztatást adta: 

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési Főosztály Bányászati Osztálya 

(továbbiakban: Bányafelügyelet) nevében a T. Cím által hivatkozott számon folytatott „Zahidnoukrainska- 

Szabolcsbáka 750 kV-os távvezeték OH- Szabolcsbáka közti szakasza és Szabolcsbáka- Debrecen Józsa 400 

kV-os távvezeték Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomásba becsatlakozó szakasz” előzetes vizsgálati eljárásával 

kapcsolatos kérelmet és mellékleteit megvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezett nyomvonal és építési 

tevékenység esetében a bányafelügyelet bevonásának a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 1. 

táblázat 8. pontjában felsorolt feltételek nem teljesülnek. 

Az építési tevékenység következtében nincs olyan környezeti elem vagy rendszer, amely hatásviselő lehet, és 

védelme hatáskörünkbe tarozik. Nem fordulhat elő olyan környezetveszélyeztetés, amely elleni védelmet 

jogszabály feladat- és hatáskörünkbe utalja, és a vizsgálat (engedély megszerzése) nem bányászati 

tevékenységre vonatkozik. 

A Bányafelügyelet nevében a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 

3. § (1) bekezdése és 1. számú melléklete szerinti illetékességben végeztem szakkérdés vizsgálatot.” 

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

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály az SZ-10/106/00240-5/2017. számú szakkérdés vizsgálata tárgyú 

ügyiratban javasolt kikötéseit az alábbiak szerint indokolta: 

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

Zahidnoukrainska-Szabolcsbáka 750 kV-os távvezeték OH-Szabolcsbáka közötti szakasza és a Szabolcsbáka – 

Debrecen Józsa 400kV-os távvezeték Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomásba becsatlakozó szakasz 

megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása tárgyában szakkérdés vizsgálatát kezdeményezte 

Hatóságomnál 2017. június 6. napján. 

A szakkérdésben történt megkeresésre a kikötéseket a következőkre való tekintettel javasoltam. 

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

szereplő régészeti lelőhelyet érint. 

A beruházással érintett régészeti lelőhelyet csak topográfiai kutatásokból ismerjük, a területen szisztematikus 

régészeti kutatás, teljes felületű feltárás még nem történt, így nem ismerjük a lelőhelyek vertikális és horizontális 

kiterjedését, állapotát és intenzitását, illetve a korábbi építési tevékenység során bekövetkezett bolygatás 

mértékét. A beruházás során érinthetnek feltáratlan, érintetlen lelőhelyrészeket, így a távvezeték építése során 

nem csak elérhetik a feltételezhető régészeti rétegeket, hanem át is vághatják azt. 

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

értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A 

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

érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni.” 



12 
 

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

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

fokozat figyelembevételével a hatóság – jogszabályban meghatározottak szerint – a megelőző feltárás keretében 

a) régészeti megfigyelést ír elő, ha 

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

régészeti örökség elemeit, 

ab) a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos, 

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

szintjét, 

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

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

Az előírt módszer a régészeti megfigyelés. 

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

történő folyamatos figyelemmel kísérése és a tevékenység régészeti dokumentálása. 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016 (XII.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Korm. r.) 19. § (1) bekezdése szerint: „Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik 

szükségessé, akkor – legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig – az előkerült régészeti jelenség 

vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében 

kell elvégezni.” 

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

székhellyel rendelkező megyei hatókörű városi múzeum (Jósa András Múzeum 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 

21. Régészeti Osztály, Jakab Attila, 42/315-722) jogosult. 

A szakkérdés vizsgálata a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 14. § (5) bekezdésén, illetve a Korm. r. 71. § és 72. §-án alapszik. 

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

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

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

szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) Mvm utasítás 24 §-a, illetékességét a Korm. r. 1. sz. mellékletének 16. 

pontja határozza meg.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész az 

SZ/4ÁF/00145-2/2017. számú szakkérdés vizsgálata tárgyú iratában az alábbi tájékoztatást adta: 

„Környezetvédelmi hatósági eljárásban az állami főépítésznek akkor van hatásköre, ha a tervezett létesítés a 

területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről szóló, 

valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 

218/2009.(X.6.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) szerint országos vagy térségi jelentőségű műszaki 

infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására (vagy jelentős módosítására) irányul. 

A Zahidnoukrainska-OH-Albertirsa 750 kV-os távvezeték a 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT. törvény) 

1/9. melléklet 11. pontja (Albertirsa-Szolnok-Hajdúböszörmény-Kisvárda térsége-Barabás) alapján 

villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékeleme. Az OTrT. törvény a Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomást és 

az ahhoz kapcsolódó felhasítást nem említi. 

Az OTrT. törvény 2. számú melléklete (Az Ország Szerkezeti terve) rögzíti az országos jelentőségű infrastruktúra 

hálózatokat. Zahidnoukrainska-OH-Albertirsa 750 kV-os távvezeték felhasítása a Szabolcsbáka 750/400 kV-os 

alállomásba hálózatot a terv tartalmazza.  Az állomás a terven Gyulaháza Község területén található. Az OTrT. 

törvény 1/9. melléklet alapján a térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 25 kilométeres 

környezetét jelenti ezért a helykijelölés megfelelő. 

Az OTrT. törvény 31/B. § a) értelmében az országos infrastruktúra hálózat elemeinek település rendezési 

eszközökben történő kijelölésénél az OTrT. törvény – 2013. évi CCXXIX. tv-el megállapított – 1/1-11. melléklete 

szerint meghatározott térbeli rend (érintett települések, ill. azok körzete) alkalmazása elegendő. 
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Az előzőek alapján megállapítható, hogy a Zahidnoukrainska-OH-Albertirsa 750 kV-os távvezeték felhasítása a 

Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomásba fejlesztésnek területrendezési akadálya nincs.” 

A Főosztály 5918-8/2017. számú végzésében belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult Szabolcsbáka és 
Gemzse Községek Jegyzőihez, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti települések jegyzőihez, 
hogy nyilatkozzonak 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. 
 

Szabolcsbáka Község Önkormányzat Aljegyzője a 746-8/2017/SZ számon belföldi jogsegélyt adott az 

alábbiak szerint: 

„Hivatkozva a fent megjelölt ügyiratukra az alábbi nyilatkozatot teszem. 

Alulírott Baloghné Nagy Lívia, mint Szabolcsbáka Község aljegyzője nyilatkozom, hogy a Zahidnoukrainska- 

Szabolcsbáka 750 kV-os távvezeték OH- Szabolcsbáka közti szakasz és a Szabolcsbáka- Debrecen Józsa 400 

kV.os távvezeték Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomásba becsatlakozó szakasz tervezett telepítéséhez 

szükséges összhang megteremthető a településrendezés eszközeinek módosításával. 

A módosítás elvégzéséhez szükséges településrendezési szerződés tervezetét Szabolcsbáka Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2017. (V.29.) számú határozatával jóváhagyta. Melynek 

eredményeképpen a jelenleg hatályos a község igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és 

Szabályozási Terveinek megállapításáról szóló 11/2006. (V.12.) önkormányzati rendelete, valamint Szabolcsbáka 

község Településrendezési Terve módosulni fog. 

Az összhang megteremtése így az építésügyi engedély iránti kérelem benyújtásáig megvalósul. 

A tervezett tevékenység helyi környezet- és természetvédelmi területet nem érint.” 

Ilki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Gemzse községre vonatkozóan a 744-1/2017/G számon belföldi 

jogsegélyt adott az alábbiak szerint: 

„A jogsegély keretében, az ügy tárgyában benyújtott dokumentáció áttanulmányozását követően az alábbi 

nyilatkozatot teszem: 

- a tervezett tevékenység Gemzse település jelen eljárás időpontjában hatályos településrendezési 

eszközeivel összhangban áll; 

- a tervezett tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással összhangban áll. 

- A tervezett tevékenység helyi védettség alá eső természeti területet nem érint, valamint nem ellentétes 

Gemzse Község érvényben levő településrendezési tervével és helyi építési szabályzatával. 

Az eljárás során költség nem merült fel. 

Végzésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 

INDOKOLÁS 

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

Természetvédelmi Főosztálya (4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14.) belföldi jogsegély iránti megkeressél 

fordult Hivatalomhoz a Zahidnoukrainska-Szabolcsbáka 750 kV-os távvezeték OH-Szabolcsbáka közti szakasza 

és a Szabolcsbáka-Debrecen Józsa 400 kV-os távvezeték Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomásba 

becsatlakozó szakasz létesítésének előzetes vizsgálata ügyében. 

Belföldi jogsegély keretében kérte – az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján – nyilatkozatomat, hogy a 

tervezett tevékenység az érintett település jelen eljárás időpontjában hatályos településrendezési eszközeivel 

összhangban van-e, továbbá, hogy a tervezett tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel 

kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban van-e? 
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A fenti ügy tárgyában a belföldi jogsegélyt a településrendezési eszközök és a helyi környezet- és 

természetvédelem vonatkozásában Gemzse Község Önkormányzata és Képviselőtestülete által elfogadott, 

4/2007.(IX.27.) rendelete alapján adtam meg. 

Gemzse község érvényben lévő rendezési terve, valamint helyi építési szabályzata szerint a tervezett 

tevékenység Gemzse település jelen eljárás időpontjában hatályos településrendezési eszközeivel összhangban 

áll; a tervezett tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással összhangban áll. 

A belföldi jogsegély teljesítésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 26.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint a környezeti hatásvizsgálati 

és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 1. § (6b) 

bekezdése alapján került sor. 

A jogsegély megadására irányadó határidőről a Ket. 26.§ (5) bekezdés b) pontja rendelkezik. 

Hatáskörömet a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése, illetékességemet a Ket. 21.§ (1) bekezdés c) pontja 

állapítja meg. 

A Ket. 71.§ (1) bekezdése értelmében a hatóság az ügy érdemében határozatott hoz, az eljárás során felmerülő 

minden más kérdésben végzést bocsát ki. A fellebbezés lehetőségét a Ket. 98.§ (2) bekezdése alapján zártam ki. 

Az eljárás során költség nem merült fel, ezért az erre vonatkozó rendelkezést a Ket. 72. § (1) bekezdés dd) 

pontjában foglaltak alapján mellőztem.” 

 

A Főosztály a Ket. 63. § (1) b) pontja alapján az 5918-6 /2017. számú végzésében 2017. június 20-ára 

közmeghallgatás tartását rendelte el a Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. szám alatti hivatali épületébe, 

amelyre meghívta a környezethasználó megbízásából eljáró Pöyry Erőterv Zrt-t, az eljárásba bevont 

szakhatóságot, a Kormányhivatal szakkérdéseket vizsgáló szervezeti egységeit, továbbá értesítette a Hortobágyi 

Nemzeti Park Igazgatóságot.  

A Főosztály a közmeghallgatásra vonatkozó adatokat tartalmazó hirdetményt a Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. 

szám alatti hivatalában, valamint honlapján közzé tette, valamint 5918-5/2017. számú iratában közhírré tételre 

megküldte Szabolcsbáka és Gemzse községek jegyzőjének.  

A közzététel időtartama alatt a Főosztályra észrevétel nem érkezett. 

A meghirdetett közmeghallgatás megtartása meghiúsult, mivel a közmeghallgatáson ügyfelek nem jelentek meg. 

 
 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható környezeti 
hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

Környezeti zaj:  
A beruházás építési időszakának zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő területet. A 
benyújtott dokumentáció alapján a távvezeték 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. 

Levegőtisztaság-védelem:  
A kivitelezés során a munkagépek mozgása - kipufogó gázok kibocsátása, másrészt a talajmozgatás (kiporzás) 
következtében a környezeti terhelés rövid időre, átmeneti jelleggel megemelkedhet. A munkagépek és a 
talajmunka légszennyező hatása a munkaterülettől néhány tíz méterre már nem észlelhető.  
A levegőminőségre gyakorolt hatás a munkálatok végeztével megszűnik, a levegőminőség állapota rövid időn 
belül a munkálatok előttivel azonos szintre áll vissza.  
Üzemelés során légszennyező anyag kibocsátással járó tevékenység nincs.  
Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati eljárás 
lefolytatása nem indokolt. 

 

 



15 
 

 

Hulladékgazdálkodás:  

A vezeték építése során építési hulladékok keletkeznek. A kivitelezés során keletkező hulladékokat a vonatkozó 

jogszabályi előírások betartásával gyűjtik, és engedéllyel rendelkező szakcég részére adják át. Az üzemeltetés 

során hulladék nem keletkezik.  

Földtani Közeg:  
A dokumentációban bemutatott műszaki intézkedések és alkalmazott technológia pontos betartása, valamint a 
szakszerű kivitelezés és üzemvitel esetén várhatóan nem okoznak szennyezést.  
 
Természetvédelem:  
Természetvédelmi oltalom alatt álló területek, illetve Natura 2000 területek, továbbá természetvédelmi 

szempontból jelentős természetközeli területek a nyomvonalban és annak közvetlen környezetében nem 

találhatóak.  

Az építési szakasz a növényzet egy részének az átmeneti károsodását okozza (bolygatás, letaposás), amely a 

munkagépek mozgásából, a szerelési tevékenységből ered. Az átmeneti károsodás az építési szakaszt követően 

a növényzet saját regenerálódási képessége folytán várhatóan rövid időn belül megszűnik. A tervezett 

nyomvonalból és közvetlen környezetéből védett növényfaj nem került elő. A Pöyry Erőterv Zrt. június 30-án 

érkezett tájékoztatása szerint a feszültség alatt lévő áramvezető sodronyok üveg szigetelőláncokkal (más 

vezetékek esetén kompozit szigetelőkkel) el vannak szigetelve a földelt oszlopszerkezettől (oszlopkaroktól). A 

400 kV-on alkalmazott szigetelőláncok hossza 4 m, 750 kV-on 7,5 m. Ez a távolság nagyobb a környéken 

előforduló madárfajok fesztávjánál, így biztosított, hogy a madarak ne érinthessék meg egyidejűleg a feszültség 

alatt lévő áramvezető sodronyt és a földelt oszlopszerkezetet. A tevékenység természeti környezetre gyakorolt 

hatása nem minősül jelentősnek, amennyiben a nyomvonalban szükséges növényzetirtási munkákat 

fészkelési időszakon kívül (augusztus 1. – március 15 között) végzik. 

A fentieket figyelembe véve a Főosztály nem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány készítését, 
mivel a tervezett villamos távvezeték létesítése és üzemeltetése során a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 
5. sz. mellékletében szereplő szempontok értékelésével nem feltételezhető jelentős környezeti hatás; a 
tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

A Főosztály a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, a tevékenység megkezdéséhez szükséges egyéb engedély 
beszerzése nem szükséges. 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésekre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 
5. számú melléklet I. táblázata alapján került sor. 

A szakhatóság megkeresésére a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. számú melléklet II. 
táblázatának 3. pontja alapján került sor. 

A határozat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 67. § (1) bekezdése és a 
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, illetve 3.§, 4.§ és 5. §-ai szerint lefolytatott eljárásban, a Ket. 
72. § (1) bekezdése szerinti tartalommal, a 71. § (1) bekezdésnek megfelelően, határozati formában lett 
meghozva. 

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (1) d pontja és (2) 
bekezdése, 13. § (1) c pontja és (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

A határozat nyilvános közzétételéről a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerint 
gondoskodok. Az így közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekintem közöltnek és az azt követő 15 
napon belül van lehetőség a fellebbezés előterjesztésére a Ket. 99. § (1) bekezdése alapján. Ha a határozat 
közlése postai úton történt, akkor a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell számítani. 

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése 
biztosítja.  
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Az eljárás és a fellebbezés díja a díjrendelet 2. § (1)(5)(6)(7) bekezdései és 1. sz. melléklet 35. főszáma alapján 
került meghatározásra. Az eljárási költség viseléséről a Ket. 158. § -a alapján döntöttem. 

A határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közlöm, így a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) a 71/2015. (III. 30.) Korm. 
rendelet 28. § (4) bekezdése alapján megküldöm. 
 
 
 
Nyíregyháza 2017. július 6. 

 Dr. Galambos Ildikó 
hivatalvezető 

 nevében és megbízásából 
  

 
Katona Zoltán sk. 

főosztályvezető-helyettes 
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Értesülnek: 

Postai úton (tértivel): 

1. PÖYRY ERŐTERV Zrt.        1094 Budapest, Angyal u. 1-3. 
2. Irattár         Helyben 

Hivatali kapun keresztül (elektronikus tértivevénnyel): 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság   4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 
12-14. 

4. Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal  
Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály  
Növény- és Talajvédelmi Osztály                                                               4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33. 

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Népegészségügyi Főosztálya               4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 

6. Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal  
Kisvárdai Járási Hivatal Földhivatali Osztály              4600 Kisvárda, Szent György tér 8. 

7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Vásárosnaményi Járási Hivatal Földhivatali Osztály         4800 Vásárosnaméy, Alkotmány u. 7. 

8. Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal  

Nyíregyháza Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály   4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 
9. Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal 

Szabolcsbákai Kirendeltség                              4547 Szabolcsbáka, Kossuth u. 23. 

10. Ilki Közös Önkormányzati Hivatal Gemzsei Kirendeltség   4567 Gemzse, Kossuth u. 36. 

11. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormánymegbízotti Kabinet 

Állami Főépítész        4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
  

 

E-mail-en (elektronikus tértivevénnyel): 

12. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság       hnp@hnp.hu e-mail 
címre 

 
A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. 
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