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HATÁROZAT 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) MADA CENTER Kft. 

(4564 Nyírmada, Rákóczi u. 34.), mint környezethasználó megbízásából a MUNDUS VIRIDIS Kft. (4400 

Nyíregyháza, Szent István u. 3. II. em. 10.) kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott 

előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a Rohod, Jókai Mór u. 35/B., 016/16 

hrsz. alatti ingatlanon tervezett terménytároló megvalósításából nem feltételezhető jelentős 

környezeti hatás és a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá 

sem tartozik. 

 Tájékoztatjuk, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység megvalósításához, üzemeltetéséhez, 

felhagyásához a Főosztály - környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági - hatáskörébe tartozó 

egyéb engedélyek beszerzése nem szükséges. 

A Főosztály előírásai: 

Levegőtisztaság-védelem: 

- Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő 

működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely 

légszennyezettséget okoz. 

Természetvédelem, tájvédelem: 

- Amennyiben fakivágás, növényzetirtás szükséges, az fészkelési időszakon kívül (augusztus 1.- 

március 15. között) végezhető. 

- A területen a burkolt területek arányát szorítsák a lehető legkevesebbre, törekedjenek minél 

nagyobb kiterjedésű zöldfelületek létrehozására. 

- A terménytároló tájba illesztését megfelelő takarást biztosító többszintű (elsőrendű fafajok, 

másodrendű fafajok, cserjék) takarónövényzet telepítésével kell biztosítani és fenn kell tartani 

(ápolás, pótlás).  

A fásítást megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberrel (pl.: erdőmérnök, kertészmérnök, 

stb.) meg kell terveztetni, és a tervben foglaltaknak megfelelően kell kivitelezni.  

A fásítás során invazív fajok telepítése tilos!  

A fásítási tervet a terület beépülésével egyidejűleg az építési engedélyezési eljárásban az 

engedélyes tervdokumentáció részeként kell benyújtani. A fatelepítés megtörténtét 

legkésőbb a használatbavételi eljárásig köteles hitelt érdemlő módon igazolni. 
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A fásítási tervnek tartalmaznia kell: a jelenlegi állapot leírását, a tervezett célállapotot, az 

alkalmazandó fa- és cserjefajok faját, a szaporítóanyag adatait (mag/csemete, kor, fejlettség), 

mennyiségét, ültetési hálózatát, az elvégzendő agrotechnikai lépéseket részletesen 

(talajelőkészítés, trágyázás, ültetés, öntözés, stb.), az ápolásra, pótlásra és fenntartásra 

vonatkozó előírásokat. 

Az eljárás során vizsgált szakkérdésben megfogalmazott előírások: 

A termőföld védelme:  

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

bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos mezőgazdaságilag hasznosított területen 

a talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld talajidegen anyagokkal nem 

szennyeződhet. Termőföldön talajidegen-. vagy veszélyes anyag még átmenetileg sem 

tárolható. 

Az eljárásba bevont szakhatóság: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/6834-1/2019.ált. számon 

kiadott szakhatósági állásfoglalása: 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Rohod, Jókai Mór u. 35/B., 016/16 hrsz. alatti ingatlanon 

tervezett terménytároló megvalósításának előzetes vizsgálata környezetvédelmi engedélyezéséhez a 

rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi előírásokkal hozzájárul: 

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

tevékenységeknél, és csapadékvizek elhelyezésénél a felszín alatti vizek védelméről szóló 

többször módosított 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, valamint a felszíni vizek minősége 

védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be 

kell tartani. 

2. 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. 

3. 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. 

 

Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése 

alól nem mentesít. 

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

írásban be kell jelenteni. 

A Főosztály megállapítja, hogy a 8516-1/2019. számú függő hatályú végzéshez nem fűződik joghatás, 

mivel az ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

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

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

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

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

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

Természetvédelmi Főosztályához benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a 

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

döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A 

fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem 

volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.  

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

jogorvoslat keretében támadható meg. 

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

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

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

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

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

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

Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. 

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

Kormányhivatalhoz való felterjesztéséről dönthet. 

 

 

 

 

INDOKOLÁS 

 

A MADA CENTER Kft. (4564 Nyírmada, Rákóczi u. 34.), mint környezethasználó megbízásából a 

MUNDUS VIRIDIS Kft. (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. II. em. 10.) 2019. október 15-én a Rohod, 

Jókai Mór u. 35/B., 016/16 hrsz. alatti ingatlanon tervezett terménytároló megvalósítására - a 

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

bekezdése, és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 3. § (1) bekezdés a) pont szerinti - 

előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelmet és előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott 

be a Főosztályra.  

Az előzetes vizsgálati dokumentáció munkarészeinek kidolgozásában szakértői jogosultsággal 

rendelkező szakértők vettek részt. 

A tevékenység bemutatása: 

MADA CENTER Kft. (4564 Nyírmada, Rákóczi u. 34.) Rohod, Jókai Mór u. 35/B., 016/16 hrsz. alatti 

ingatlanon terménytároló megvalósítását tervezi.  

A tervezett tevékenység célja: 

A területen meglévő épületekben már jelenleg is gabonatárolás folyik. Az új épületben tervezett 

tevékenység szintén gabonatárolás. A tervezett tároló vasbeton padlóján szabad depóniákban helyezik 

el a betakarítást követően a közelből ideszállított terményt. A gabonát kezelésnek nem vetik alá sem a 

tárolás előtt, sem azt követően. A telephelyen terményszárítás nem történik. 

A tevékenység volumene: 

A beruházással érintett Rohod, 016/16 hrsz. alatti ingatlan területnagysága: 32061 m
2
 (3,2061 ha) 

A tervezett építmény hasznos alapterülete: 625,50 m
2
. 
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A tervezett szórt burkolatú kiszolgáló útburkolat területe: 940 m
2
. 

Szórt burkolaton kialakítandó parkolószám: 2 db normál férőhely. 

Az épület üzemeltetéséhez elektromos energia ellátás szükséges (telken belül már van). 

A tervezett épület és a parkolóállások helye jelenleg zöldfelület, így biológiailag aktív felszín 

(magaskórós ruderális gyomnövényzet – OF) fog megszűnni az építés során. 

Épületszerkezet: 

Földmunka: 

A talaj felső 20 cm-es rétege humuszmentés címén eltávolítandó, a mentett földből helyi depónia 

készítendő a kivitelezés időtartama alatt. Szintén kiemelendő a termőföld a tervezett padló rétegrend 

alsó síkjáig, továbbá a pontalapok helyén. Minden kitermelt termőföldet az építkezés helyszínén az 

átmeneti depóniában kell tárolni. Az új tároló köré tervezett út tükre – akárcsak a csarnok maga - a 

környező jellemző terepszintnél magasabbra helyezendő úgy, hogy a szórt burkolatról a csapadékvíz a 

környező alacsonyabb szintű felszínekre akadálytalanul, a tervezett és a szomszédos épületek, 

építmények, objektumok veszélyeztetése nélkül el tudjon folyni. 

Alapozás: 

Az épület pillérei alatt Tartószerkezeti kiviteli terv szerinti kialakítással és kiosztással tömbalapok 

készülnek. Az alapozási sík a talajmechanikai szakvélemény ajánlása szerint alakítandó ki. Az 

alaptestekbe Tartószerkezeti kiviteli terv szerinti kiosztással vasalás és az oszloptalpakat fogadó 

tőcsavar-rendszer kerül. 

Kavicsfeltöltés: 

Az aljzatbeton alá 25 cm zúzottkő réteg és 20 cm fagyvédő kavicságyazat készül géppel tömörítve. 

Talajnedvesség elleni szigetelés: 

A tömörített zúzottkő rétegre az aljzatbeton alá 1 réteg DÖRKEN DELTA MS 8 talajnedvesség elleni 

szigetelő lemez készül. 

Aljzatbeton: 

A talajon fekvő padlószerkezet 25 cm vastag üvegszál vagdalékos ipari padló, hálós vasalással erősített 

betonból, utólagosan bevágott dilatációval. 

Teherhordó szerkezet: 

Függőleges teherhordó szerkezetként Statikai kiviteli terv szerinti acélpillérek készülnek. A tető Statikai 

kiviteli terv szerinti rácsos tartóval és szelemenezéssel készül, mely tartók 15,00 m tengelytávolságú 

pillérekre terheltek. Ezen keretállások egymáshoz viszonyított távolsága 4,50 m. Tetőlejtés: 8.20° Az 

acélszerkezet főkeret oszlopai tömör gerinclemezes „HEA280” alsó és „IPE270”felső oszlopszelvénnyel 

készülnek, a gerenda rácsos kialakítású „L” szelvényű alsó-felső övvel. A szelemenek folytatólagos 

többtámaszú vékonyfalú acél Z200 szelemenek. lemezek: SR235, (EN10025-91), idomacélok: SR235, 

(EN10025-91), szelemenek: Fe350 G (EN10147) 

Külső térelhatárolás: 

A tetőszelemenek külső síkjára LINDAB LTP 45 trapéz-lemezburkolat készül. A falszelemenek külső 

síkjára LINDAB LVP 20 trapézlemez-burkolat tervezett. 

Külső nyílászárók: 

Nyíló ipari fém kapuk. 

Bádogozás: 

Horganyzott lemez eresz és lefolyócsatorna készül. 
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Villamos megoldások: 

A tervezett épület elektromos hálózatát a villanyszerelés szabályainak megfelelően kell kialakítani. 

Építmény rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges közművek: 

A használathoz szükséges elektromos áram meglévő hálózatról biztosított. 

A tervezett létesítmény részletesebb bemutatása az előzetes vizsgálati dokumentációban 

található. 

A megvalósítás időterve: A tárgyi létesítmény építését az építtető még idén, azaz 2019-ben, minden 

szükséges engedély megszerzését követően azonnal el kívánja kezdeni. A létesítmények 

használatbavételére az építés befejezését követően kerül sor, várhatóan 2020 évben. 

A beruházással érintett települések: Rohod község 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

A környezethasználó az előzetes vizsgálatot a Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

kezdeményezte a Főosztályon, tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás a Korm. r. 3. sz. 

mellékletének 128. pontja – „Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes 

beépített vagy beépítésre szánt területen, a) 3 ha területfoglalástól” – hatálya alá tartozik, így a Főosztály 

előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységnek 

minősül.  

Az előzetes vizsgálati 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.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 129. § (1) 

bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség 

viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, 

valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 

igazgatási szolgáltatási díj eljárási költség, melyet az ügyfél a Főosztály 8516-2/2019. számú 

hiánypótlási felhívása alapján az eljárás során megfizetett. 

Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a kérelemre indult eljárásban, a 43. § (7)-(8) bekezdésében foglalt 

esetek kivételével, a hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül függő hatályú döntést 

hoz. 

Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül 8516-

1/2019. számon függő hatályú végzést hozott, amelyhez nem fűződik joghatás, mivel a Főosztály az 

ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

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 8516-5/2019. számon a tervezett tevékenység telepítési helye 

szerinti település Rohod Község Jegyzőjének megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré 

tételéről. Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt sem a 

Főosztályhoz, sem Rohod Község Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. 

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 a 8516-8/2019. számú 2019. október 28.-ai keltezésű végzésében, az egyes közérdeken 

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

rendelet 1. § (1) bekezdése alapján és 2. §-ára figyelemmel szakhatóságként a Szabolcs-Szatmár-
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Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste meg a hatáskörébe tartozó szakkérdés 

vizsgálatával kapcsolatban. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/6834-1/2019.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység megvalósításához előírások megadásával járult 

hozzá. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„A Főosztály a 2019. október 28-án érkezett 8516-8/2019. számú megkeresésében a MADA CENTER 

Kft. (4564 Nyírmada, Rákóczi u. 34.) mint környezethasználó megbízásából eljáró Mundus Viridis Kft. 

(4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. II. em. 10.) által kérelmezett, Rohod, Jókai Mór u. 35/B., 016/16 

hrsz. alatti ingatlanon tervezett terménytároló megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálata ügyében 

indult közigazgatási hatósági eljárásban szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet 

nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.” 

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

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

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

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

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

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

mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban 

meghatározott előírások érvényesíthetők-e.” 

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

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

pontjában foglalt szakkérdést megvizsgálta és alábbiakat állapította meg:  

 A 4563 Rohod, Jókai Mór u. 35/B szám alatti 016/16 hrsz.-ú ingatlanon terménytároló épületet 

terveznek megvalósítani. 

 Vízellátás, szennyvízelvezetés nem kerül kiépítésre. A területen nincs vízhasználat, a telek 

vezetékes ivóvízellátással nem rendelkezik. 

 A csapadékvíz a területen elszikkad. 

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

mellékletével összhangban a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 

települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz 

állapota szempontjából Rohod település az érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területek 

közé tartozik. 

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

információk és dokumentumok alapján közüzemi vízmű vízbázisát nem veszélyezteti. 

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

 A tevékenység - fenti előírások betartása esetén - megfelel a felszín alatti vizek védelmére 

vonatkozó követelményeknek. 

A 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 tervezett tevékenység vonatkozásában a szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyek 

beszerzését előírtam. 

A vizek szennyeződésének megelőzésére, kizárására vonatkozóan külön előírást tettem. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva, a tervezett 

tevékenység megvalósításának környezetvédelmi engedélyezéséhez hozzájárult, tekintettel arra, hogy a 

tevékenységhez kapcsolódó vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények az előírások maradéktalan 

betartásával biztosíthatók. 
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Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben előírtak 

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

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

szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. 

(VII.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. 

§ (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

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

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

eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését 

vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam. 

A Kvt. 66/A §. (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat 

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

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

érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 

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

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

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontjában megállapított 

szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 

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

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

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

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

7. pontja állapítja meg. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági 

állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles megadni. 

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

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

részére megküldeni szíveskedjen. 

A Főosztály a 8516-7/2019. 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 

Népegészségügyi Osztályát, a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi 

Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, a Szabolcs- Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és 

Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztályát 

és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályát. 

kereste meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Népegészségügyi Osztály az SZ/NEF/01393-2/2019. számú szakkérdés vizsgálatában megállapította, 

hogy a 

„tervezett (terménytároló) beruházás megvalósítása jelentős környezet-egészségügyi hatást nem 

eredményez, így az engedély kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön 

előírások megállapítására javaslatot nem tesz.” 
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Szakkérdés vizsgálatát az alábbiakkal indokolta: 

„A MADA CENTER KFT. (4564 Nyírmada, Rákóczi u. 34.), mint környezethasználó megbízásából eljáró 

MUNDUS VIRIDIS KFT. (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 

Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, Rohod, Jókai Mór u. 35/B, 016/16 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 

terménytároló megvalósítására irányuló előzetes vizsgálat ügyében kérelmet terjesztett elő. Az 

eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai állásfoglalás kialakítására vonatkozó feladatkörrel 

és szakmai ismerettel rendelkezik. 

A megkereső főosztály által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § rendelkezéseire, valamint a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott szakkérdésekre [A 

környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások 

felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, 

felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) 

számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni 

vizek védelmére kiterjedően] is, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztálya megállapította, hogy: 

 a terménytároló kialakítása és működtetése település és környezet-egészségügyi szempontból a 

szakértői anyagban bemutatott adatok és számítások alapján, nem jelent szignifikáns 

egészségkárosító kockázatot, erre tekintettel a rendelkező részben rögzítettek szerint foglalt 

állást. 

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

Feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

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

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

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

szerint, míg illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 16. § (1) 

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

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

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

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály az SZ-10/106/02691-2/2019. számon kulturális 

örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálatát megszüntette, indokolása az alábbi: 

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

Természetvédelmi Főosztály a Rohod, Jókai Mór u. 35/B., 016/16 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 

terménytároló megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati ügyében szakkérdés vizsgálatát 

kezdeményezte Hatóságomnál, 2019. október 29. napján érkezett megkeresésével. 

A szakkérdésre történt megkeresés során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

szóló 68/2018. (IV.9.) Kormányrendelet (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 

értékei, a műemléket, a műemléki környezetet, a műemléki jelentőségű területet, a történeti tájat 

és világörökségi helyszínt vagy virágörökségi területet érintő ügyben a 87. §-ban, valamint a 88. §- 

bán meghatározott szempontok alapján vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megfelel-e a Kötv.-ben 

és az e rendeletben meghatározott követelményeknek.” 
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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 hatásköréi és illetékességét az eljárás minden 

szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észlelj 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.; 08-42/315-722), 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 kőteles 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. 

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

Hatóságom hatáskörét a Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 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 Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

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

10/84/02533-2/2019. számú szakkérdés vizsgálatában tett előírását a határozat rendelkező része 

tartalmazza. Indokolása az alábbi: 

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

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

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

talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak”. 

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

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

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

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 
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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: 

Lipcsei Ágnes EV. /4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. II em. 10./; készült: Nyíregyháza, 2019. október 

10.) alapján adta ki.” 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály 

Erdőfelügyeleti Osztály a HB-03/ERD/15852-2/2019. számon szakkérdés vizsgálatát megadta. 

Szakkérdés vizsgálatában az alábbi megállapításokat tette: 

„Az erdészeti hatóság a kérelem mellékleteként benyújtott, Lipcsei Ágnes E.V. (4400 Nyíregyháza, Szent 

István u. 3. II. em. 10.) által a 4563 Rohod, Jókai Mór u. 35/B. (hrsz.: 016/16) ingatlanra elkészített 

terménytároló építésének előzetes vizsgálati dokumentációja (Tervszám: 1017/2019.) és az Országos 

Erdőállomány Adattár adatai alapján megállapította, hogy a Rohod 016/16 hrsz.-ú ingatlanon tervezett 

beruházás erdőterületet nem érint, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 

évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 77. §-a szerint erdő igénybevételével nem jár, szakszerű 

építése és üzemeltetése a környező erdőterületekre káros hatást nem gyakorol. 

Az erdészeti hatóság felhívja a figyelmet, hogy az Evt. 12. § (1) bekezdése alapján a külterületi 

fásításnak minősülő földterületek esetében az Evt. 12. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltakat be kell tartani. 

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

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

erdőnek. 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály elsőfokú erdészeti 

hatósági feladatkörében eljáró Erdőfelügyeleti Osztályának hatáskörét a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (5) 

bekezdésének rendelkezése, illetékességét a 10. §-ának c) pontja, és a 11. § (1) bekezdése és a 2. 

számú melléklet 8. pontja állapítja meg. 

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

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

valamint az 5. sz. melléklet I. táblázat 6. pontja alapján vizsgálta meg.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi 

Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály a 11631/2/2019. számú szakkérdés vizsgálatában hatáskör 

hiányát állapította meg, indokolása az alábbi: 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján a Nyíregyházi Járási 

Hivatal (Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya) a termőföld mennyiségi védelmére 

vonatkozó jogszabályi követelmények érvényre juttatása érdekében csak akkor van szakkérdés 

vizsgálatára kijelölve, ha az eljárás termőföldön megvalósuló beruházás engedélyezésére irányul. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17. §. alapján 

„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.”. 

Vizsgálatom során megállapítottam, hogy a jelen eljárással érintett ingatlan (Rohod 016/16 hrsz.) a 

termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény értelmében nem minősül termőföldnek, így az 

ügyben illetékes ingatlanügyi hatóság - a Nyíregyházi Járási Hivatal {Agrárügyi Főosztály Földmérési és 

Földügyi Osztály) - termőföldvédelmi szakkérdés vizsgálata tekintetében a fentiek alapján nincs kijelölve. 

A Nyíregyházi Járási Hivatal hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet állapítja meg, miszerint  
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„36. § c) A Kormány ingatlanügyi hatóságként a földügyi igazgatási hatáskörében eljáró járási (fővárosi 

kerületi) hivatalt jelöli ki. ” 

„37. § (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes, 

földügyi igazgatási hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal, másodfokon az ingatlan fekvése 

szerint illetékes, földügyi igazgatási hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jár el 

ingatlanügyi hatóságként. 

Az illetékességet a 3. § (3) bekezdés c) pontja állapítja meg, miszerint „3. § (3) c) A földügyi igazgatási 

feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal illetékességi területe a hatáskörébe tartozó 

ügyekben az 1. mellékletben meghatározott területre terjed ki.’’, továbbá a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. 

rendelet alapján „2. § (4) A járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban: járási hivatal) székhelyeit - 

a fővárosi kerületek kivételével - az 1. melléklet tartalmazza. A járási hivatalok illetékessége az 1. 

mellékletben meghatározott településekre terjed ki.,„ az 1. melléklet 15.10. pontja értelmében a 

Nyíregyházi Járási Hivatal illetékes Rohod település illetékességi területén.” 

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

BO/15/2411-2/2019. számon szakkérdés vizsgálatát megadta. Szakkérdés vizsgálatában az alábbi 

megállapításokat tette: 

A Hatóságom rendelkezésére bocsátott iratanyag áttanulmányozását követően a jelen szakkérdés 

vizsgálatára irányadó megkeresésben foglaltakra reflektálva az alábbi megállapítást teszem: 

Az 1017/2019. tervszámú, Lipcsei Ágnes által készített dokumentáció átvizsgálásával megállapítást 

nyert, hogy a Rohod, 016/16 hrsz. alatti területen engedélyezett szilárdásvány-kutatás, bejelentett 

előkutatás nincs, az nem érint az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyonban 

szereplő megkutatott, ipari készlettel rendelkező ásványi nyersanyaglelőhelyet. 

Az építési tevékenység megvalósítása során hatásviselő környezeti elemként jelenik meg az ásványi 

nyersanyag. A terménytároló épületek építése ásványi nyersanyag kitermeléssel jár. Erre tekintettel a 

Kérelmezőnek az ásványi nyersanyag fajtájának a megnevezését és a várható kitermelési mennyiség 

meghatározását is terveznie szükséges a tevékenység engedélyeztetésénél. A figyelembeveendő 

jogszabályok a bányászatról szóló 1993. évi XLVlll. törvény (Bt.), valamint az ásványi nyersanyagok és a 

geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 

54/2008. (III:20.) Korm. rendelet. A Bt. 49. § 1. pontja alapján ásványi nyersanyagnak minősül minden, a 

humuszon (talajon) kívüli földtömeg, függetlenül annak ásványi nyersanyag összetételétől. A Bt. 1. § (7) 

bekezdése alapján a bányafelügyelet engedélyétől eltérő, más hatósági engedély alapján elvégzett 

ásványi nyersanyag kitermelésre a Bt. 3. §, 20. §, 25. §, 41. §, 41/A. § és 44. § rendelkezéseit kelI 

alkalmazni.” 

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 8516-6/2019. 

számú végzésében megkereséssel fordult Rohod Község Jegyzőjéhez, mint a tervezett tevékenység 

telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési 

eszközökkel való összhang megállapítása érdekében. 

Rohod Község Címzetes Főjegyzője a ROH/2036-3/2019. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

„Alulírott Czakó Sándor Rohod Község címzetes főjegyzőjeként kinyilatkozom, hogy a Rohod, Jókai Mór 

u. 35/B., 016/16 hrsz. alatti ingatlanon tervezett terménytároló építése Rohod település jelenleg hatályos 

településrendezési eszközeivel összhangban van, a helyi környezet- és természetvédelemmel 

kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban van. A tervezett építéssel érintett terület a 

jelenleg hatályos Településrendezési Terv (Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

15/2006. (XI.30.) rendelete Rohod Község építési szabályzata és szabályozási terve jóváhagyásáról) 

Szabályozási Tervében Egyéb ipari (nem zavaró) gazdasági terület (Ge) besorolásba került.” 
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A tervezett tevékenység természetvédelmi szempontból olyan adatok és tények birtokában vizsgálható, 

amelyekkel a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság - mint természetvédelmi kezelő és a Natura 2000 

területek monitoringozásáért felelős szerv - rendelkezhet, ezért a Főosztály az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 25. § (1) bekezdése, valamint a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. §-a alapján 8516-4/2019. számú végzésével megkereséssel 

fordult az Igazgatósághoz.  

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 4347-2/2019. számú levelével, mint természetvédelmi 

kezelő, az alábbi ügyféli nyilatkozatott adta: 

„A megkeresésben megadott Rohod 016/16 helyrajzi számú ingatlan nem része sem helyi, sem 

országos jelentőségű védett természeti területnek, sem Natura 2000 területnek. A jelenleg 

rendelkezésemnek álló adatok és információk alapján a megkeresés mellékletként küldött 

dokumentációban foglaltak természetvédelmi vonatkozású kérdéseket nem vetnek fel, azokhoz 

kiegészítés, megjegyzést nem kívánok tenni.” 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

Természetvédelem: 

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

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

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

nincs, nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak.  

A vizsgált területen védett növényfajok egyedei nem kerültek elő. Egyes védett állatfajok megjelenésére 

eseti jelleggel, főként táplálkozás vagy vándorlás okán lehet számítani. 

A beruházás során a tájalkotó tényezőkben mennyiségi változás következik be, illetve a tájrészlet 

kiegészül néhány újabb tájelemmel azonban az ilyen mértékű és minőségű változás a tájrészlet 

egészének tájkarakterét nem befolyásolja. A beruházás hatása tájképvédelmi szempontból önmagában 

negatívan értékelhető ugyan, azonban ez a hatás viszonylag korlátozott mértékben érvényesül, és 

takarónövényzet létesítésével semlegesíthető. A tájképi hatások mérséklése érdekében előírtam a 

takarónövényzet létesítését, - amelyre vonatkozóan az előzetes vizsgálati dokumentációban a tervező is 

javaslatot tett - amelyet az építési engedélyezési eljárásban szükséges bemutatni. 

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

Agrokémiai Kutató Intézet/ a telep és környezetének talajtípusa futóhomok, amely korlátozottan, vagy 

egyáltalán nem alkalmas az erdészeti tájban őshonos fa- és cserjefajok ültetésére, ezért lehetőséget 

biztosítottam az adott erdészeti tájban nem őshonos, de nem invazív növényfajok alkalmazására. Az 

erdészeti tájban őshonos, valamint az idegenhonos és/vagy invazív fafajok körét az erdőről, az erdő 

védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. 

(XII. 21.) FM rendelet mellékletei határozzák meg.  

A tájba illesztési terv készítéséhez szükséges szakértő jogosultság meglétét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet 7. § (2), 18. §. és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 

tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet határozza meg.  

Az előírásokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (Tvt.) 43. § (1) bekezdése alapján tettem, 

mely szerint: tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, 

szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- 

vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása, valamint a Tvt. 7. § (2) 

a) pontja alapján, mely szerint: a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai 

adottságok megóvása érdekében: 
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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 tevékenység folytatásával szemben természet- és tájvédelmi szempontból kizáró ok 

nem merült fel, a rendelkező részben tett előírás betartása esetén a tevékenység természetvédelmi 

érdeket nem sért. 

Zajvédelem: 

Létesítés: 

A létesítés során az alábbi domináns zajforrásokra lehet számítani: 

- homlokrakodó, 

- autódaru, 

- szállítójármű. 

A közvetlen hatásként értékelhető, zajvédelmi szempontból kritikus szerkezeti munkák során a 

hatásterület a tevékenység végzésének helyétől számított R sugarú kör által lefedett terület. Az R=57 m 

(nappal). Ezen a területen nincs lakóépület. 

Üzemeltetés: 

A létesítendő terménytároló épület falazata valamint a szállítások zaj-kibocsátást okoznak a 

terménytároló működésekor. 

A tárolótelepen ömlesztett gabona (rozs, kukorica) tárolását végzik. Jármű forgalom a betárolási/aratási 

ill. a kitárolásai (februári) időszakban szezonális jellegű: napi 15-20 tehergépjármű, 4-5 traktor. 

Betároláskor a kiürítési időtartamok 0,83 perc/tehergépjármű. 

Tárolótelep a meglévő és az új terménytároló épület és az együttes tehergépkocsi mozgások és 

szállítások okozta zajkibocsátással fog üzemelni. 

Tervek szerint a jelenlegi kezelő létszám és a mezőgazdasági munka-, aratógépek kapacitása nem 

változik. A tárolóépületekben egyidejűleg tartózkodó személyek létszáma legfeljebb 10 fő. 

A tárolótelep zajvédelmi hatástávolsága nappal (m): 

A <200 m sugarú hatásterületen lakóház nem található. A hatásterületet a terménytároló tömbje körül a 

számított 69 m ill. a tárolótelep körül 118 m sávszélességgel került meghatározásra minden irányba. 

Mivel a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, területet, 

ezért a Főosztály a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 

Korm. 10. § (3) a) pontja alapján zajvédelmi előírást nem tett. 

A fentiek alapján zajvédelmi szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

Levegőtisztaság-védelem:  

Létestés: 

A létesítendő terménytároló építésekor a dízel üzemű munka/építőipari gépek motorikus légszennyezése 

illetve a földmunkálatok során kiporzó PM10 okoz légszennyezést. Utóbbi fajlagos értéke: 20 g/t; 

locsolással kb. tizedrészére csökkenthető. A létesítés levegőterhelése lokális és ideiglenes hatású. A 

PM10 természeti eredetű. 

A diffúz források hatásterülete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c pont a) módszer alapján 

került meghatározásra. 
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A diffúz forrás hatássugara a forrás centrumától (m): 

- PM10 anyag esetén: 228 m (locsoláskor 58 m) 

- NO2 esetén: 66 m. 

Üzemeltetés: 

A létesítendő nem jelentéskötelezett diffúz forrás: terménytároló kapufelület. A telephelyen nincs 

légszennyező pontforrás. A tervezett Terménytárolóval a tárolótelep funkciója nem változik. 

A betároláskor és a rendezéskor a gabonahalmaz felületéről diffúz módon kiporzás történik. A kiporzott 

PM10 (szálló por) elsősorban, növényi és talajeredetű. Becsült mértéke: 30 g/t. A kiporzott anyag 

természetes szellőzés légáramával jut a levegőkörnyezetbe a terménytároló ÉNY és DK homlokzatán 

kialakított 36 m
2
-es kapukon keresztül. A kiporzás mértéke a gabona típusától, az aratás körülményeitől, 

a halmazkezelés ütemétől is függ. 

Kisebb diffúz porterhelést okoz a szállító járművel által behordott ill. felkavart por is. Mértéke a földutak 

kiporzásával becsülhető: 340 g/km jármű. A szállító járművek egyéb fajlagos terhelését a 75/2005. 

(IX.29.) GKM-KvVM rendelet fajlagos határértékekkel becsülték. Domináns légszennyező anyag az NOx 

(nitrogén-oxidok): 6,0 g/kWh. 

Üzemeltetéskor az alábbi hatásterületeket határozták meg:  

Terménytároló telep körül (effektív): 228 m 

Terménytároló épület körül: 174 m 

Szállítási utak mentén: 2x124 m, nedvesített/portalanított útfelületen 2x30 m. 

A hatásterületen lakóépület nem található. 

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

alapján tettem. 

Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatása nem indokolt. 

Hulladékgazdálkodás:  

A telephelyen a jelenlegi üzemelés és az új épület üzemelése során a technológiából eredő veszélyes 

hulladék nem keletkezik. A munkagépek és szállító járművek általános üzemeléséből és szükség szerinti 

helyszíni karbantartásából az alábbi veszélyes hulladékok keletkezése valószínűsíthető. 

A raktárépületek be - és kitárolása során, a szállítójárművek meghibásodása, vagy havária esetén, 

olajszármazékok kerülhetnek a területre, ezért folyadékfelitató anyagokat (homok, rongy) tartanak a 

területen, amivel felitatják az esetlegesen elfolyt olajat. A szennyezett homok, textil stb. már veszélyes 

hulladékként lesz a helyszínen gyűjtve (zárt fémhordóban), átmenetileg elkülönítve tárolva és majd 

onnan elszállítva. 

Földtani közeg: 

A tervezett létesítmények magvalósítására igénybe venni tervezett terület jelenleg már művelésből kivett. 

A terület településszerkezeti terv szerinti besorolása: egyéb gazdasági iparterület. Az érintett területen e 

beruházás kapcsán humuszmentés a tervezett épület építési helyén, annak min. 3 m-es környezetében, 

továbbá az átmeneti anyagdepóniák helyén szükséges. A mentett talajt eredeti rendeltetésének 

megfelelő felhasználásáig deponálni kell, azaz meg kell óvni az elmosódástól, elsodródástól és szükség 

szerint mechanikai eljárással gyommentesen kell tartani. Az altalaj szennyezése a gépek esetleges 

meghibásodása esetén fordulhat elő, de ennek káros hatása a szennyezett talaj és felitató anyag 

összegyűjtése révén minimálisra mérsékelhető. A telepítés talajra gyakorolt hatásának hatásterülete a 

kijelölt létesítési területen nem terjed túl.  
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Országhatáron átterjedő környezeti hatások: 

A tevékenység elhelyezkedéséből adódóan országhatáron átterjedő jelentős hatások nem várhatók.  

A Főosztály a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a 

tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. 

sz. mellékletében szereplő szempontok figyelembevételével a tervezett beruházás létesítéséből, 

üzemeltetéséből és felhagyásából 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 Főosztály hatáskörébe 

tartozó egyéb engedélyek beszerzése nem szükséges a beruházás megvalósításához. 

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 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, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdés szerinti formában és a 81. § (1) bekezdés szerinti tartalommal 

hoztam meg. 

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § 

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

bekezdése állapítja meg. 

A határozat közhírré tételéről a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerint 

gondoskodok. Az így közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekintem közöltnek és az azt követő 

15 napon belül van lehetőség a fellebbezés előterjesztésére az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján. 

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

bekezdésének a) biztosítja. 

Az eljárás és a fellebbezés díja a díjrendelet 2. § (1) (5) (6) (7) bekezdései és 1. sz. melléklet 35. 

főszáma alapján került meghatározásra. 

A határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közlöm, így a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) 

bekezdése alapján megküldöm. 

Nyíregyháza, 2019. november 27. 
 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Katona Zoltán 

osztályvezető 
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Értesülnek: 

Elektronikus úton (visszaigazolással) 

1. MUNDUS VIRIDIS Kft. – 12858336 

2. Rohod Község Jegyzője  

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

Osztály 

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

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály  

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

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

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

Osztály 

7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, 

Földmérési és Földügyi Osztály 

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

9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

10. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

Helyben 

11. Irattár 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.  


