
 

 

 

 

 

Ügyszám: 
Ügyintéző: 
 
Telefon mellék: 

8643-22/2019. 
Linczer Norbert 
/Lejtényiné dr.Koós Erzsébet 

(42) 598-930 / 221 /157 
 

 

Tárgy: 
 
 
 
Hiv. szám: 
Melléklet: 

Nagykálló - Harangod 03/3 hrsz.-ú 
ingatlanon tervezett Öko park és látogató 
központ megvalósításának előzetes 
vizsgálata 
- 
- 

 
 
 

HATÁROZAT 

 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a Kölcsey Televízió és 

Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Kálmán utca.1), mint környezethasználó megbízásából 

eljáró GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas utca 18.) kérelmére indult 

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

Nagykálló - Harangod 03/3 hrsz.-ú ingatlanon tervezett Öko park és látogató központ 

megvalósításából nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység az egységes 

környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

 

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

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó egyéb engedélyek beszerzése nem 

szükséges. 

 

I. A Főosztály előírása: 

Levegőtisztaság-védelmi előírás: 

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

okoz. 

A légszennyezettség kialakulásának megelőzése érdekében  

 száraz időszakban a kiporzásra hajlamos felületek (munkaterületek és szállítási útvonalak) nedve-

sítéséről gondoskodni kell, 

 a kiporzásra hajlamos földanyagot szállítás közben le kell takarni. 

 anyagszállítás során - lehetőség szerint - a településeket, településrészeket elkerülő utakat kell 

igénybe venni. 

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

 

Természetvédelmi előírás: 

- Amennyiben a földmunkák során, a munkagödörben védett kétéltű vagy hüllő fajok jelennek meg, 

azok eltávolításáról a betemetés előtt gondoskodni kell. 

- Amennyiben fakivágás, cserjeirtás szükséges, az kizárólag fészkelési időszakon kívül (szeptember 1. 

– március 15. között) végezhető. 
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II. Az eljárás során vizsgált szakkérdésekben megfogalmazott előírások: 

Kulturális örökségvédelmi előírás: 

1. A beruházás tekintetében hatályos jogszabályoknak tartalmi és formai szempontból megfelelő, 

teljes előzetes régészeti dokumentáció elkészítése szükséges: 

a. Az előzetes régészeti dokumentációt a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó 

műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés és próbafeltárás alkalmazásával kell elkészíteni. 

 

b. Amennyiben az érintett ingatlannal a beruházó nem jogosult rendelkezni, és az ingatlannal 

rendelkezni jogosult nem járul hozzá a próbafeltárás elvégzéséhez a próbafeltárást az 

előzetes régészeti dokumentáció elkészítését, valamint a próbafeltárást akadályozó 

körülmény megszűnését követően kell elvégezni. 

 

c. A beruházó az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére jogosult VÁRKAPITÁNYSÁG 

Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. -vel írásbeli szerződést köteles kötni. 

 

d. A próbafeltárást a feltárást végző intézmény – az erről szóló a beruházóval kötött szerződés 

megküldésével bejelenti az örökségvédelmi hatóságnak. 

 

2. A próbafeltárás eredményein alapuló előzetes régészeti dokumentáció záródokumentumát, a 

feltárási projekttervet az építési engedélyezés során be kell nyújtani. Az építési engedélyezési 

tervdokumentációt csak abban az esetben áll módomban elbírálni, amennyiben tartalmazza az 

előzetes régészeti dokumentáció feltárási projektterv eredményeit. 

 

3. Az elkészített előzetes régészeti dokumentáció feltárási projekttervének eredményei alapján 

további régészeti szakfeladatok (régészeti megfigyelés, teljes felületű feltárás) megállapítására 

kerülhet sor. 

 

4. A tervezett beruházás kivitelezése csak az előzetes régészeti dokumentáció feltárási 

projekttervében javasolt régészeti kutatások befejezése után kezdhető el, a feltárt terület 

nagyságát és határait a munkaterület átadás-átvételről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

 

5. A tárgyi építmények műszaki átadás-átvételének és használatbavételi engedélyének 

hozzájárulásához feltétel a régészeti kutatás ellátását igazoló építési naplóbejegyzés másolatának 

bemutatása. 

Ásványi nyersanyagvédelmi előírás: 

 Az építési tevékenység megvalósulása során a gázelosztó vezeték üzemeltetőjével az egyeztetés 

indokolt. 

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

mennyiség meghatározását is tervezni szükséges a tevékenység engedélyeztetésénél.  

Termőföld mennyiségvédelmi előírás: 

 A beruházás megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a szomszédos termőföldek 

megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.  

Erdővédelmi előírás: 

 Az erdészeti hatóság felhívja a figyelmet, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. 12. § (1) bekezdése alapján a külterületi fásításnak 

minősülő földterületek esetében a törvény 12. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltakat be kell tartani.  
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Termőföldvédelmi előírás: 

 

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

bekezdésének előírásait, amely szerint az érintett és a szomszédos termőföldeken a talajvédő-

gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld talajidegen anyagokkal nem szennyeződhet. 

Termőföldön talajidegen-, vagy veszélyes anyag még átmenetileg sem tárolható. 

 

 Az épületek és a parkoló kialakítása előtt - a földmunkálatok megkezdésekor - az engedélyes köteles 

(a tervezett bevágás mélységén belül) gondoskodni a talaj felső 30 cm vastag humuszos 

termőrétegének megmentéséről és hasznosításáról a talajvédelmi terv előírásainak megfelelően!  

 

 A termőföld végleges más célú hasznosítási engedélyezési eljárásához készített 114/2019. számú  

talajvédelmi terv (Készítette: AGROMECHANIKA Kkt.; Talajtani és környezetvédelmi szakértő:  

Leviczkyné Dobi Mária; Kelt: Nyíregyháza, 2019.05.15.) előírásainak betartásával biztosítható a  

talajvédelmi követelmények érvényesítése a humuszmentésre, deponálásra és felhasználásra, 

valamint a rekultivációra vonatkozóan.  

 

III. Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/7130-3/2019.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi előírásokkal járult hozzá 

környezetvédelmi engedélyezéshez: 

1. A parkolók, burkolt felületek csapadékvizének tisztítására előtisztító műtárgyat kell létesíteni. 

Amennyiben a beépíteni kívánt olajleválasztó berendezés rendelkezik ÉME engedéllyel, vagy CE 

megfelelőségi jelöléssel, úgy a létesítés és üzemeltetés nem vízjogi engedélyköteles tevékenység a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12) 

bekezdése alapján. 

Ellenkező esetben az előtisztító berendezés beépítése vízjogi engedély köteles tevékenység. A 

vízilétesítmények megvalósítása csak vízjogi létesítési engedély birtokában történhet, amelyet 

hatóságomtól kell megkérni. A használatbavételhez hatóságom csak a vízjogi üzemeltetési engedély 

kiadását követően járulhat hozzá. 

2. 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. 

3. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a 

talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a 

tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez 

szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 

együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó 

minőség romlást. 

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

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

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

szennyezettségi határértéket nem haladja meg. 

5. A tevékenység megkezdése előtt a be kell szerezni a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

vagyonkezelői hozzájárulását.  

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

nem mentesít. 
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A határozat kiadásakor alapul vett körülmények jelentős megváltozását a Főosztálynak 15 napon belül 

írásban be kell jelenteni. 

A Főosztály megállapítja, hogy a 8643-1/2019. számú függő hatályú végzéshez nem fűződik joghatás, mivel 

az ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

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

250 000,- Ft-ot a környezethasználó megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

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

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

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

Természetvédelmi Főosztályához benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott 

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

adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan 

új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra 

önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

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

keretében támadható meg. 

Az előzetes vizsgálati eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja 125 000,- Ft. 

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

vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2 500,- Ft. 

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

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

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

Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. 

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

Kormányhivatalhoz való felterjesztéséről dönthet. 

 
 

INDOKOLÁS 

 

Kölcsey Televízió és Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Kálmán utca.1), mint 

környezethasználó megbízásából a GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas 

utca 18.) 2019. október 28-án előzetes vizsgálat lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be a 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályra, Nagykálló - Harangod 03/3 hrsz.-ú ingatlanon 

tervezett Öko park és látogató központ megvalósítására vonatkozóan.  

 

A kérelem mellékletét képező előzetes vizsgálati dokumentáció munkarészeit szakértői jogosultsággal 

rendelkező szakértők készítették. 

 

A tervezett tevékenység bemutatása: 

 

A „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. TOP-1.2.1-16-SB1-2017-00005 azonosítószámon a 

„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”pályázati konstrukció keretében nyert 

el támogatást a Nagykálló, Harangod 03/3 hrsz.-ú területen a pályázat céljához illeszkedő ökoturisztikai 

beruházás megvalósítására. A beruházás keretében Öko park és látogatóközpont létrehozását tervezik a 

Harangodi-víztározó közvetlen közelében. 

A tervezett Öko park és látogató központ a 4,2255 ha nagyságú Nagykálló 03/3 hrsz.-ú ingatlanon épülne 

meg. A terület természetvédelmi szempontból nem védett, nem Natura 2000 státuszú.  

Hatásterülettel érintett település: Nagykálló 



 5 

A beruházás kivitelezésének várható időszaka 2020.03.01-2021.01.31. 

A beruházás részletesebb műszaki tartalma az előzetes vizsgálati dokumentációban található. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

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

bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és 3. melléklet 112. a) pontja 

alapján a tervezett tevékenység előzetes vizsgálat köteles, mivel az érintett Nagykálló 03/3 hrsz.-ú ingatlan 

területnagysága a 3 ha-t meghaladja. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) 

bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül a 8643-1/2019. számon függő 

hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződik joghatás, mivel a Főosztály az ügyintézési határidőn belül az 

ügy érdemében döntött.  

 

Az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget - ha jogszabály 

másként nem rendelkezik - a kérelmező ügyfél előlegezi. Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel 

összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. 

(XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási 

költség az igazgatási szolgáltatási díj. 

Az előzetes vizsgálati eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgál-

tatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) értelmében igazgatási szol-

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

A környezethasználó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Főosztály 8643-2/2019. számú hiánypótlási 

felhívására megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

A Főosztály a 8643-8/2019. számú végzéssel hiánypótlást (tartalmi) írt ki az ügyfélnek, amelynek teljesítése 

teljeskörűen 2019. november 18.-án megtörtént.  

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

mentáció benyújtását követően a Főosztály hivatalában, valamint honlapján az eljárás megindításáról közle-

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

és mellékleteit a 8643-3/2019. számú ügyiratban a tevékenység telepítési helye szerinti település, azaz 

Nagykálló Város Jegyzőjének is megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. 

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

Főosztályhoz, sem az érintett település jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. 

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

a vizsgálandó szakkérdés vonatkozásában megkeresett hatóság állásfoglalása és a rendelkezésre álló 

adatok alapján ítéli meg a tervezett tevékenység környezetre gyakorolt hatását, valamint dönt a 

környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. 

A Főosztály a 8643-4/2019. számú végzésében megkereste a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot, 

mint a természeti értékek természetvédelmi kezelőjét, hogy közölje a beruházással érintett területre 

vonatkozóan rendelkezésre álló természetvédelmi adatokat, illetve az eljárás szempontjából releváns 

tényeket. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 4543-2/2019. számon a következő tájékoztatást adta:  

„A Megkeresésben szereplő Nagykálló-Harangod 03/3 hrsz.-ú ingatlan a rendelkezésemre álló adatok 

alapján nem képezi sem az országos, sem a helyi jelentőségű védett természeti területek, sem az európai 

közösségi jelentőségű (Natura 2000) természetvédelmi rendeltetésű területek hálózatának a részét.  

A tervezett beruházás ellen természetvédelmi szempontból kifogást nem emelek, a következő javaslatok 

figyelembe vétele mellett megvalósíthatónak tartom.  
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Javaslom a fa ültetések, gyeptelepítés során az őshonos, táj honos fajok előnyben részesítését. Az 

esetleges fakivágásokat kérem, a fészkelési és vegetációs időn kívülre időzíteni.” 

 

A Főosztály a 8643-5/2019. számú végzésében értesítette a közigazgatási hatósági eljárás megindításáról a 

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot, a Harangodi víztározó kezelőjét. Az Igazgatóság az eljárás alatt 

ügyféli nyilatkozatot, észrevételt nem tett.  

A Főosztály a 8643-6/2019. sz. végzésében az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja 

alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi, vízvédelmi 

hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/7130-3/2019.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalását előírásokkal adta meg. Az előírásokat a határozat rendelkező része tartalmazza, 

melyet a szakhatóság az alábbiak szerint indokolt: 

„A Főosztály a 2019. november 13-án érkezett 8643-6/2019. számú megkeresésében a Kölcsey Televízió 

és Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Kálmán u. 1.) által kérelmezett, a Nagykálló-

Harangod 03/3 hrsz. alatti ingatlanon tervezett ökopark és látogatóközpont 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 beruházó Nagykálló-Harangod 03/3 hrsz. alatti területen ökopark és látogatóközpont létrehozását 

tervezik a Harangodi víztározó közvetlen közelében. A fejlesztési terület központi helyére tervezett 

főépület, tájba illesztett, sík alapozással épülő, földszintes épület, melynek felülről nyitott belső udvara 

átjárást biztosít az érkező oldalon épített parkoló és a tározó partja között. A főépület funkcionális terei: 

előadó tér, kiállító tér, lobby, raktárak, szociális helyiségek, gépészeti terek. 

A létesítmény kiszolgálására a 4102. számú közút 17+285 km szelvényében jelenleg is meglévő földút 

csatlakozásában szilárd burkolatú kapubehajtó, kiszolgáló út és térkővel burkolt parkolóhely épül. A 

parkoló teljes kiépítettségben 39 férőhelyes. 

A létesítmények vízellátását a 4102. számú út keleti oldalán kiépített, Nyírségvíz Zrt. által üzemeltetett 

DN100 méretű ágvezetékről oldják meg. A keletkező szennyvizet várt vízzáróan megépített vasbeton 

aknában gyűjtik (V=5 m³) és átvételére feljogosított szervezethez szállíttatják. 

A szükséges 1500 l/perc tűzoltó vízigény kielégítése részben az ágvezetékre csatlakozó DN 

100-as földfeletti tűzcsapról (910 l/perc), részben egy tűzoltóvíz tárolóból (V=40 m³) biztosítható. 

Az út és parkoló felületekre hulló csapadékok csapadékvíz elvezető csatornán át a tározó töltése mentett 

oldalán húzódó meglévő nyílt szikkasztó árokban kerülnek elvezetésre. 

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 

Nagykálló település a fokozottan és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek közé 

tartozik. 



 7 

A beruházással érintett terület hidrogeológiai védőövezetet nem érint. 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 vizek szennyeződésének megelőzésére, kizárására vonatkozóan külön előírást tettem. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva, a tervezett 

tevékenység megvalósításának környezetvédelmi engedélyezéséhez hozzájárult, tekintettel arra, hogy a 

tevékenységhez kapcsolódó vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények az előírások maradéktalan 

betartásával biztosíthatók. 

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

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

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

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

Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható.  

A 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 az előzetes vizsgálati eljárás során a 8643-7/2019. számú ügyiratában a környezetvédelmi és 

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

rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázata alapján szakkérdés vizsgálatával 

kapcsolatban környezet- és település-egészségügyre kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztályát, a kulturális örökség 

(műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek) védelmére kiterjedően a 

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

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

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

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, az erdőre gyakorolt 

hatások vizsgálata tárgyában a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi 
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Főosztály Erdőfelügyeleti Osztályát, a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében a 

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

Földmérési és Földügyi Osztályát, a tevékenység végzésének a földtani környezetre gyakorolt hatása 

tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályát 

kereste meg. 

 

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

meg: 
 

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

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály az SZ-10/02820-2/2019. számon szakkérdésben nyilatkozatot adott 

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

örökségvédelmi előírás szerepel), amelyet az alábbiakkal indokolt: 

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

Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és 

Természetvédelmi Osztály a Nagykálló-Harangod 03/3 hrsz.-ú ingatlanon tervezett Ökopark és 

látogatóközpont megvalósításának előzetes vizsgálata során szakkérdés vizsgálatát kezdeményezte 

Hatóságomnál 2019. november 15. napján. 

A szakkérdésben történt megkeresésre a javasolt kikötések indoklása: 

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

nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyet érinthet. 

A mellékelt kérelem alapján megállapítottam, hogy a beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. a) pontja szerint „a bruttó 500 millió forintos 

értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás” nagyberuházásnak minősül. A Kötv. 23/F § 

(4) bekezdése alapján a nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feltárással összefüggő rendelkezések 

alkalmazásában – tekintet nélkül a nagyberuházás szakaszolására – a beruházás teljes bekerülési 

költsége a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47–51. §-ában meghatározott tételek tervezett 

összege. 

A Kötv. 23/C. § (1) bekezdése előírja, hogy nagyberuházás megvalósítása esetén előzetes régészeti 

dokumentációt kell készíteni. Az előzetes régészeti dokumentáció a Kötv. 7. § 3. pontja alapján: 

„valamely terület régészeti érintettségének tisztázására, a régészeti örökségi elemeire vonatkozó 

ismeretek (különösen a lelőhely jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és 

pontosítására szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, 

idő- és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források feldolgozásával, 

a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés, 

terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum.” 

A Kötv. 23/C. § (5) bekezdése, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 39. § (1) bekezdése kimondja, hogy „az előzetes 

régészeti dokumentáció keretében a próbafeltárást akadályozó körülmény megszűnését követően kell 

elvégezni, ha a próbafeltárás építmény, térburkolat, közművezeték, termelői vezeték, engedélyhez kötött 

magánvezeték, vízzel vagy vegetációval való fedettség miatt részben sem lehetséges, vagy az érintett 

ingatlannal a beruházó nem jogosult rendelkezni, és az ingatlannal rendelkezni jogosult nem járul hozzá a 

próbafeltárás elvégzéséhez.”  

A fentiekre hivatkozással a Kötv. 23/C. § (1) bekezdése alapján a teljes előzetes régészeti 

dokumentáció elkészítéséről rendelkeztem, a rendelkező részben ismertetett módon. 

A Kötv. a nagyberuházások esetében, a régészeti feladatellátás tekintetében idő- és költségkorlátot 

vezetett be. A Kötv. 23/B. §-a előírja, hogy a nagyberuházás esetén folytatott próba- és a megelőző 

feltárásra vonatkozó szabályokat a Kötv. 23/C-23/F. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

A próbafeltárás eredményein alapuló előzetes régészeti dokumentáció az elvégzendő régészeti 

feladatellátás formájának meghatározása mellett annak idő- és költségvonzatainak meghatározásához 

is elengedhetetlenül szükséges, így biztosítottá válik a beruházói érdekek és a régészeti örökség 

védelmének összehangolása.  
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A Kötv. 23/D. § (1-2) bekezdése szerint „Az előzetes régészeti dokumentáció záródokumentuma a feltárási 

projektterv. A feltárási projektterv meghatározza a nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi régészeti 

feladatellátást, annak módját, az érintett területet és annak régészeti jellemzőit, a várható kockázatokat. A 

feltárási projektterv tartalmazza továbbá a projektterv készítésének időpontjában irányadó szabályok 

szerint, valamint a 23/E. § (2) bekezdése alapján a régészeti feladatellátást végző, feltárásra jogosult 

intézményt. A jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv a projekttervben határozza meg a 

nagyberuházás régészeti területi jellemzői és előkészítettsége alapján a régészeti feladatellátás területi 

szakaszait és a szakaszolás indokait.” 

A Korm. r. 40. § (1) bekezdése alapján az egy megyét érintő beruházás egészére egyetlen feltárási 

projekttervet kell készíteni. 

A Kötv. 23/F. § (6) bekezdése kimondja, hogy „a beruházót terheli az előzetes régészeti dokumentáció – 

beleértve a próbafeltárást –, a teljes felületű feltárás, valamint a régészeti megfigyelés és az elfedés 

régészeti előkészítésének költsége, kivéve a Kötv. 23/F. § (7) bekezdése szerinti esetet. 

A Kötv. 23/C. § (3) és a Korm. r. 3. § (3) bekezdése szerint az előzetes régészeti dokumentációt a 

beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a VÁRKAPITÁNYSÁG Integrált Területfejlesztési 

Központ Nonprofit Zrt. (Elérhetősége: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.; Postacím: 1113 Budapest, 

Daróczi út 3.; http://www.varkapitanysag.hu; Tel.: +36 1 225-0554, E-mail: 

regeszetiprojektiroda@varkapitanysag.hu) készíti el oly módon, hogy a Kötv. 23/C. § (6) bekezdés alapján 

más feltárásra jogosult intézményt bevonhat. 

A Korm. r. 40. § (7) bekezdése szerint az előzetes régészeti dokumentációt a földmunkával járó 

tevékenység engedélyezésére vagy a földterület megszerzésére irányuló azon első hatósági eljárás 

megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni, amelyben a hatóság eljár vagy szakhatóságként vagy a 

szakkérdés vizsgálatával közreműködik. 

A szakkérdésben történt megkeresés alapján a Korm. r. 88. § (1) pontjában felsorolt szakkérdéseket 

vizsgáltam. 

A szakkérdés vizsgálata az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya a 

BO/15/2504-2/2019. számú szakkérdésben az alábbi megállapítást tette: 

„A GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas utca 18.) által készített 

dokumentáció átvizsgálásával megállapítást nyert, hogy a Nagykálló-Harangod 03/3 hrsz.-ú ingatlanon 

tervezett Öko park és látogató központ területén engedélyezett szilárdásvány-kutatás, bejelentett 

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

megkutatott, ipari készlettel rendelkező ásványi nyersanyag lelőhelyet.  

A dokumentáció mellékletét képező tulajdoni lapon gázvezeték szolgalmi jog van bejegyezve. Az építési  

tevékenység megvalósulása során a gázelosztó vezeték üzemeltetőjével (TIGÁZ Zrt., 4200 

Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184.) az egyeztetés indokolt.  

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

nyersanyag. A földmunka. tereprendezés 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 XLVIII. törvény (Bt.), valamint az ásványi 

nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának  

meghatározásáról szóló 54/2008. (Ill. 20.) Korm. rendelet. A Bt. 49. § 1. pontja alapján ásványi 

nyersanyagnak minősül minden, a humuszon (talajon) kívüli földtömeg, függetlenül annak ásványi anyag 

összetételétől. A Bt. 1. § (7) bekezdése alapján a bányafelügyelet engedélyétől eltérő, más hatósági 
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engedély alapján végzett ásványi nyersanyag kitermelésre a Bt. 3. §. 20. §, 25. §, 41. §, 41/A § és 44. § 

rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

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

Földmérési és Földügyi Osztály a 11713/2/2019. számon szakkérdésben nyilatkozatot adott (nyilatkozatát 

előírással adta meg, amely előírás jelen határozat rendelkező részében, mint Termőföld mennyiségvédelmi 

előírás szerepel), amelyet az alábbiakkal indokolt: 

„Megállapítottam, hogy a tervezett beruházás megvalósítása során érintett termőföld földvédelmi  

szempontból rendezett, így a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó szakkérdés tekintetében az  

eljárással kapcsolatban a termőföld védelméről szóló 2007. évi. CXXIX. törvény értelmében  

földvédelmi szempontból kifogás nem merült fel.  

Felhívom a figyelmet, hogy a beruházás megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, a szomszédos 

termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne 

akadályozza.  

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

szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet állapítja meg, miszerint 

„,36. § e) A Kormány ingatlanügyi hatóságként a földügyi igazgatási hatáskörében eljáró járás; (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 Nagykálló település illetékességi területén.  

A Tfvt. 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján „A földvédelmi eljárást az ingatlanügyi hatóság folytatja  

le.”.  

A Tfvt. 8. § (2) bekezdése értelmében „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.”, míg a  

8/A. § előírja, hogy „Földvédelmi szakkérdés vizsgálata során a 8. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat  

alkalmazni kell.”.” 

 

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

Osztály a HB-03/ERD/16597-2/2019. számon állásfoglalást adott (állásfoglalását előírással adta meg, amely 

előírás jelen határozat rendelkező részében, mint Erdővédelmi előírás szerepel), amelyet az alábbiakkal 

indokolt: 

„Az erdészeti hatóság a rendelkezésre álló dokumentáció és az Országos Erdőállomány Adattár adatai  

alapján megállapította, hogy a Nagykálló 03/3 hrsz.-ú Ingatlanon tervezett beruházás nem érint az  

erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (a továbbiakban: Evt.)  

6. § (1) bekezdés a) pontja szerint erdőnek minősülő erdőterületet. A tervezett Öko Park és látogató  

központ szakszerű létesítése és üzemeltetése vélhetően 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.  
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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. (Ill. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, 

valamint az 5. sz. melléklet 1. táblázat 6. pontja alapján vizsgálta meg.” 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-bizton-

sági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály az SZ-10/84/02639-2/2019. 

számon szakkérdésben nyilatkozatot adott (nyilatkozatát előírással adta meg, amely előírás jelen határozat 

rendelkező részében, mint Termőföldvédelmi előírás szerepel), amelyet az alábbiakkal indokolt: 

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

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

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

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. § 

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

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

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 az előzetes vizsgálati 

dokumentáció (készítette: GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. /4031 Debrecen,  

Tas u. 18./; készült: Debrecen, 2019. október) és a korábban alapján adta ki.” 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 

Osztály az SZ/NEF/01457-2/2019. számú szakmai véleményében megállapította, hogy a 

„tervezett (Öko park és látogató központ) beruházás megvalósítása jelentős környezet-

egészségügyi hatást nem eredményez, így az engedély kiadásához a vizsgált szakkérdések 

vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására javaslatot nem tesz.  

Indoklás 

A Kölcsey Televízió és Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Kálmán utca. 1.), mint  

környezethasználó megbízása alapján, a GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4031  

Debrecen, Tas utca 18.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal  

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt,  

Nagykálló - Harangod 03/3 hrsz.-ú ingatlanon tervezett Öko park és látogató központ 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 
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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: 

- az Öko park és látogató központ 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 Főosztály a Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 8643-8/2019. számú végzésében 

megkereséssel fordult Nagykálló Város Jegyzőjéhez, mint a tevékenység telepítés helye szerinti település 

jegyzőjéhez, a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása 

érdekében. 

Nagykálló Város Jegyzője a Műsz/598-2/2019. számú ügyiratában az alábbi nyilatkozatot tette: 

„Hivatkozott számú levelére válaszolva tájékoztatom Önöket arról, hogy a Kölcsey Televízió és 

Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Kálmán utca 1.) által a Nagykálló 03/3 hrsz.-ú 

ingatlanra tervezett Öko Park és Látogató Központ, a többször módosított és jelenleg hatályos Nagykálló 

Város Önkormányzata 39/2007. (X. 05.) Önk. rendelettel elfogadott Nagykálló város igazgatási területére 

vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzatában szereplő településrendezési előírásoknak 

megfelel.  

A tervezett beruházás Nagykálló Város helyi környezet- és természetvédelmi előírásainak megfelel.  

Tájékoztatásomat az általános Közigazgatás rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25. § 

paragrafusában előírtak alapján, a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-ban biztosított hatáskörömben 

adtam meg.” 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

Környezeti zaj:  

A terület a rendezési terv szerint Klo-sz jelű, különleges szabadidő, sport, turisztikai rekreációs terület 

övezeti besorolású. 

A dokumentáció szerint a tervezett beruházáshoz legközelebb elhelyezkedő zajtól védendő lakóépület a 

tervezett létesítménytől 241 méterre található. 

A dokumentációban szereplő számítások alapján a létesítmény legnagyobb zajvédelmi szempontú 

hatásterülete mind a kivitelezés, mind az üzemeltetés ideje alatt nem érint védendő épületet. Felhagyás 

esetén a kivitelezéshez hasonló hatásterület valószínűsíthető. 

Mivel a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő területet, épületet, 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 szállítás miatti gépjárműforgalom, a megadott szállítási adatok alapján nem okoz 3 dB mértékű járulékos 

zajterhelés-változást a szállítási útvonalon. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

Az építési munkálatok kibocsátása által okozott szennyezés hatásterülete gyakorlatilag az érintett 

beruházási területre korlátozódik, és itt lokalizálódik. Az építési terület elhelyezkedéséből adódóan a 
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szennyező hatás közvetlenül lakott területeket nem érint. A dokumentáció szerint a tervezett beruházáshoz 

legközelebb elhelyezkedő lakóépület a tervezett létesítménytől 241 méterre található. 

Az építés levegőkörnyezeti hatásterülete PM10 vonatkozásában 74 m, NO2 esetében pedig 55 m sugarú 

kör az építési terület centruma körül. 

A létesítés során a porképződést a munkaterületek locsolásával lehet csökkenteni. 

Üzemeltetés során a dokumentáció szerint a parkoló levegővédelmi hatásterület sugara kb. 10 m. 

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

alapján tettem. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból környezeti hatástanulmány készítése nem indokolt. 

 

Földtani közeg védelme: 

A tervezett létesítmény megvalósítása, üzemeltetése és felhagyása nem jár jelentős környezeti hatással a 

földtani közegre vonatkozóan. 

Az építés során letermelt humusz és talaj az építési területen deponálásra kerül, és a létesítmények 

megépítése után a tereprendezési munkáknál újra felhasználásra kerül. 

Az építési munkálatok során használt munkagépek jelentős tömegűek, az építésnél használatos lánctalpas 

vagy gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejű mozgása a területen talajok tömörödését, a 

talajszerkezet megváltozását okozhatják. 

A műszaki meghibásodás esetén munkagépekből, szállítójárművekből a talajra esetlegesen szénhidrogén 

származékok kerülhetnek. Ennek előfordulási lehetősége azonban kicsi. Ebben az esetben azonnali 

kárelhárítással meg kell akadályozni a szennyezőanyagok terjedését. A keletkező veszélyes hulladékot az 

előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani kell és engedéllyel rendelkező cég részére át kell adni és el kell 

szállítatni. 

A dokumentációban bemutatott műszaki intézkedések és alkalmazott technológia pontos betartása, 

valamint a szakszerű kivitelezés és üzemvitel esetén várhatóan nem okoznak szennyezést.  

 

Felszíni- és felszín alatti vizek  

A vizsgált területet felszíni vízfolyás közvetlenül nem érinti, viszont tőle keletre, közvetlen közelségben 

létesült és üzemel a Harangodi tározó és az azt tápláló Kállay-főfolyás. A területről a felszíni vizek 

közvetlen bevezetése a tározóba nem tervezett 

Felszín alatti vizek szempontjából potenciális veszélyt a különböző gépek, járművek meghibásodásából 

(havária), nem megfelelő karbantartásából adódó üzemanyag, olaj, kenőanyag elfolyás jelenthet. Havária 

esetén a szennyezőanyagok szétterjedésének megakadályozását, eltávolítását megfelelő intézkedésekkel 

biztosítják.     

 

Hulladékgazdálkodás: 

A létesítés és üzemelés során engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenység végzése nem 

történik. 

A kivitelezési munkák során nem veszélyes hulladékok keletkeznek, melyeket gyűjtést követően 

engedéllyel rendelkező cég részére adnak át. 

A kivitelezési munkák során normál üzemvitel esetén veszélyes hulladék nem keletkezik. 

Az üzemeltetés során normál körülmények között csak kommunális hulladék keletkezik, amely 

közszolgáltatás keretében kerül elszállításra.  

 

Természetvédelem: 

A tevékenység a rendelkező részben megfogalmazott előírások betartása esetén várhatóan 

természetvédelmi szempontból nem lesz jelentős hatással a területre. 

A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a beruházási 

terület védett, illetve Natura 2000 területet nem érint.  

A vizsgált élőhelyeken védett növényfajok egyedei nem fordultak elő. A beruházási helyszínen, valamint 

annak hatásterületén védett hüllőfajok találhatóak, ezért azok megóvása érdekében a kivitelezésre 

vonatkozóan előírást tettem.  
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A rendelkezésre álló információk, valamint a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett a 

tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért, az élővilágra és tájra várhatóan nem lesz jelentős 

hatással. 

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

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

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

vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 

 

A fentiek alapján a Főosztály nem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány készítését, mivel a 

tervezett beruházás megvalósítása és üzemeltetése során a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. sz. 

mellékletében szereplő szempontok értékelésével nem feltételezhető jelentős környezeti hatás; a 

tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

A Főosztály a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy, a területi 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 az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. pontja alapján került sor. 

A határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 67. § (1) bekezdése és a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 

25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, illetve 3.§, 4.§ és 5. §-ai szerint lefolytatott 

eljárásban, az Ákr. 80. § (1) bekezdés szerinti formában és a 81. § (1) bekezdés szerinti tartalommal hoztam 

meg. 

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi ható-

sági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) 

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

állapítja meg. 

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

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

lehetőség a fellebbezés előterjesztésére az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja és 118. § (3) bekezdése 

alapján. 

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

és a 118 § (1)-(3) bekezdése biztosítja. 

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

alapján került meghatározásra. 

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400 Nyíregyháza, 

Erdősor 5.) az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján és a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése 

alapján megküldöm. 

Nyíregyháza, 2019. december 06. 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Katona Zoltán 

osztályvezető 
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Értesülnek: 

Elektronikus úton visszaigazolással: 

Véglegessé válás előtt: 
1. GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. 

(25314214) 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400 Nyíregyháza, Erdősor 5.)  

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

Osztály  

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

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

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

Földmérési és Földügyi Osztály   

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

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

Osztály 

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

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

10. Nagykálló Város Jegyző 

11. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság  

12. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

13. Irattár 
 

Véglegessé válást követően: 

14. GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft.  

(25314214) 

 
A határozatot közhírré tétel útján közlöm az érintett nyilvánossággal. 


