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H A T Á R O Z A T 

 

 

I. 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) megbízásából eljárva a 

VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, 

Széchenyi utca 15.) elektronikus úton kérelmet és az általa készített „Kis-Zala belvízöblözetének 

rekonstrukciós munkái” (2020. október) tervdokumentációban foglaltakat 

 

e l f o g a d o m, 

 

egyben megállapítom, hogy az VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Tervező, Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.) által készített „Kis-Zala belvízöblözetének 

rekonstrukciós munkái” (2020. október) előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak – terv 

szerinti – megvalósítása esetén 

nem feltételezhető jelentős környezeti hatás. 

A környezetvédelmi kikötések, feltételrendszerek az egyes kapcsolódó engedélyezési eljárások során, 

szakhatósági állásfoglalás keretében kerülnek rögzítésre.   
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II. 

Az egyes kapcsolódó engedélyezési eljárások során Osztályom részéről figyelembe veendő 

szempontok 

Levegőtisztaság-védelem: 

1. Az kotráshoz felhasznált alapanyagok szállítására használt járművek tisztántartásáról 

gondoskodni kell. 

2. Az anyagszállítás közben előforduló diffúz légszennyezés (porszennyezés) 

megakadályozásáról gondoskodni kell. 

Zaj- és rezgésvédelem: 

3. Az kotrást végző gépek és berendezések telephelyeit lehetőség szerint a lakott területektől 

távol kell kijelölni, kerülve a felesleges mozgásokat a környező úthálózaton. 

4. Az építkezés illetve a bontás során lehetőség szerint zajszegény, ill. zajvédő burkolattal 

ellátott gépek alkalmazandók.  

5.  A munkában csak kifogástalan műszaki állapotú munkagépek vehetnek részt, lehetőség 

szerint az elérhető legjobb technikát alkalmazva. 

6. Javasoljuk, hogy a munkavégzéssel kapcsolatos tájékoztatás részeként a nagyobb 

zajhatással járó munkafolyamatok megkezdése előtt az érintett lakosságot kivitelező 

tájékoztassa. 

7. Az üzemeltetés során a környezetet érő zajterhelés nem haladhatja meg a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet 1. sz. mellékletében rögzített határértékeket. 

Földtani közeg védelem: 

8. A munkaterületen üzem- és kenőanyagok tárolása, a munkagépek üzemanyaggal való 

feltöltése kizárólag kármentő tálca használatával engedélyezett. A munkagépek helyszíni 

karbantartása tilos. 

9. A munkaterületen kizárólag 1 munkanapra elegendő üzem és kenőanyag tárolható, megfelelő 

műszaki védelem mellett. 

10. A munkálatok valamint a tevékenység végzése során a földtani közeg szennyezésének 

lehetőségét, a körültekintő munkavégzéssel és a munkagépek megfelelő karbantartásával 

minimálisra kell csökkenteni. 

11. A kivitelezés során mobil WC kihelyezésével kell biztosítani a keletkező kommunális 

szennyvíz megfelelő tárolását. 

12. Havária esemény észlelésekor, annak észlelését követően – amennyiben a szennyezés a 

felszíni és felszín alatti vizeket, valamint a földtani közeget érinti – a Nyugat-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóságot (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., a továbbiakban: Igazgatóság, ügyeleti 

szám: 0630/300-4242) és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint területi 

vízügyi hatóságot (9700 Szombathely, Ady tér 1.) kell értesíteni. Egyéb esetekben (a 

környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. 

rendelet 1. § c-g pontjai alapján) Hatóságunk ügyelete (ügyeleti szám: 0670/502-4421) és az 

Igazgatóság értesítendő. 
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13. Havária esetén a veszélyeztetés megszüntetésében, illetőleg a kárelhárításban – az illetékes 

Igazgatóság szakmai irányítása és a Hatóságom felügyelete mellett – az engedélyes köteles 

közreműködni. 

14. A kárelhárítás után hátramaradt szennyezettség vizsgálatára, kármentesítési feladataira, a 

földtani közeg vagy felszín alatti víz esetén a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet rendelkezéseit, felszíni vízszennyezések esetén a felszíni vizek 

minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, 

természetkárosítás esetén a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, 

valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet előírásait kell 

alkalmazni. 

Táj-és természetvédelem: 

15. A kivitelezési munkák megkezdése, és az építkezés során egyeztetni kell a Balaton-felvidéki 

Nemzeti Park Igazgatósággal. 

16. A fás szárú növényzet irtását vegetációs időn kívül (október 1-től március 31-ig terjedő 

időszakban) lehet elvégezni. 

17. Az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, 

fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez hatóságom külön engedélyét be kell szerezni. 

18. A területen potenciálisan előforduló vízi madarak és kétéltűek védelme érdekében a 

műtárgyak kialakítására augusztus 1.- február 28. között kerülhet sor, a kotrási munkák 

augusztus 1.- október 15. között végezhetők. 

 

III. 

 

Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szervezetek állásfoglalásai 

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/5044-1/2020.ált. számon az alábbiakat 

rögzítette: 

 

„A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) által, a Kis-Zala 

belvízöblözetének rekonstrukciós munkái előzetes vizsgálati eljárásában megküldött ZA/KTF/02469- 

5/2020. számú szakhatósági megkeresésre az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához hozzájárulok, és egyben megállapítom, hogy a 

tervezett tevékenység megvalósításából vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem 

feltételezhető jelentős környezeti hatás. 

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Kis-Zala tervezett rekonstrukciós munkáinak elvégzéséhez vízjogi 

létesítési engedély szükséges, a Kis-Zala övcsatorna esetében pedig akkor, ha a tervezett 

beavatkozások a 10.931/3/2004. számú engedélyben szereplő műszaki paraméterek 

megváltoztatását eredményezik. 

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható 

meg.” 
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A Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály BA/V/2484-3/2020. szám alatt az alábbiakat 

közölte: 

„A Baranya Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Zala Megyei Kormányhivatal 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya 

megkeresésére, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) részére, a 

Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái előzetes vizsgálati eljárása kapcsán vizsgált 

szakkérdésre az alábbi nyilatkozatot adja:  

A Bányafelügyeleti szakkérdés tekintetében a Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós 

munkáinak létesítésére vonatkozó határozat kiadásának akadálya és feltétele nincsen.” 

 

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a megadott 

határidőig nem válaszolt. 

 

A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály 

ZAG/030/5602-2/2020. szám alatt az alábbiakat rögzítette:  

„A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztálya a fenti 

hivatkozási számú „Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái” előzetes vizsgálati 

eljárásuk ügyében indított megkeresésére, az alábbi állásfoglalás-t adom a többször módosított 

71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, 5. sz. melléklet 1.6. pontja értelmében, mint a 

szakmai ismerettel rendelkező szervezeti egység szakkérdés vizsgálata során: 

 

A rekonstrukciós munkák az Országos Erdőállomány Adattárban (továbbiakban: Adattár) nyilvántartott 

erdőt érintenek. Erdő igénybevételi eljárás lefolytatására van szükség, ezért felhívom a figyelmet 

az alábbiakra: 

 

 A beruházással érintendő erdő igénybevételét, az azzal kapcsolatos erdőterv-módosítást és 

fakitermelést a beruházás megkezdése előtt engedélyeztetni kell az erdészeti hatóságnál a kérelem 

benyújtásakor hatályos jogszabályok szerinti mellékletek csatolásával. 

 A szomszédos erdőket nem érheti a beruházás területéről kiinduló káros hatás, károsítás, ill. a 

beruházás nem idézhet elő a környező erdők életkörülményeiben az erdők fennmaradását 

veszélyeztető változást. 

 Felhívom a figyelmet, hogy a külterületi fásításokban és szabad rendelkezésű erdőkben 

esetlegesen végzendő fakitermelést annak megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal be kell jelenteni 

az erdészeti hatóságnál.” 
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A Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 

Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály ZA/201/1035-2/2020. szám alatt az alábbiakat 

rögzítette:  

 

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015 (III.30.) Kormányrendelet 28.§ (1) bekezdés és az 5. melléklet I.4. 

pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata alapján a Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós 

munkái előzetes vizsgálati eljárása ügyében az engedély megadásához  

 

kulturális örökségvédelmi szempontból hozzájárulok 

az alábbi feltételekkel: 

 

 A tevékenységgel összefüggő mindennemű földmunka csak régészeti megfigyelés 

(szakfelügyelet) mellett végezhető! 

 

 Amennyiben a régészeti megfigyelés közben régészeti jelenségek kerülnek elő, az előkerülő 

régészeti emlékeket, külön engedély illetve jóváhagyás alapján, fel kell tárni!” 

 

A Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály (Keszthely) a 16885/2020. 

számon az alábbiakat rögzítette:  

„A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) ZA/KTF/02469-6/2020. számú 

megkeresése és a mellékelt dokumentumok alapján a VIZITERV Environ Környezetvédelmi és 

Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.) kérelmére indult, „Kis-

Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái” tárgyú eljárásában a Zala Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya (továbbiakban: Hivatal) a szakkérdésben történő 

nyilatkozatát megadja az alábbiak figyelembevételével: 

 

 A tényleges tevékenységgel érintett ingatlanok esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy az 

érintett és a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett 

tevékenység ne akadályozza.  

 A munkálatok megkezdése előtt az igénybevett termőföldekre, azaz a Zalavár 094/20, 0101/13, 

0101/14, 0103/29, 0103/30, 0103/31, 0103/32, 0105/12, 0105/14, Sármellék 068/2, 068/8, 070, 

091/14, 093, 0124/8, 016, Zalavár 087/1 hrsz.-ú ingatlanokra a Hivatal végleges, illetve időleges 

más célú hasznosítást engedélyező határozatát be kell szerezni. 

 A beruházás során végzett építési tevékenység végzése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a 

lehető legkisebb mértékű és lehetőség szerint gyengébb minőségű termőföldet vegyék igénybe. 

A tervezett területhez tartozik a felvonulási terület, a gépek okozta taposási terület, az építési 

anyagok tároló területe, amely során időleges igénybevétel történik, és ezt is engedélyeztetni kell 

Hivatalunkkal. 

 A tervezett beruházás megkezdését Hivatalunknak be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén 

földvédelmi bírság kiszabásának van helye. 
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  A beruházás megkezdésének napján a megállapított földvédelmi járulékot be kell fizetni. A 

határidőre meg nem fizetett földvédelmi járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak 

minősül. 

 A Zalavár 078, 084, 098, 097/10, 086, 088, 084, 082, 078, 047, 046, 087/1, Sármellék 069, 059, 

090, 092, 0104, 0103/2, 0107, 0126, 0123, 0107, 072, Szentgyörgyvár 015, 013, 011, hrsz.-ú 

ingatlanok kivett megnevezésű, a Zalavár 0105/11, 087/1, a Sármellék 0129/1, 0124/4, 

Szentgyörgyvár 012 hrsz.-ú ingatlanok erdő művelési ágú, míg a Zalavár belterület 663, 664 

hrsz.-ú ingatlanok belterületi ingatlanok, melyekre a Hivatalnak nincs hatásköre nyilatkozni.” 

 

A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály ZAF/010/01962-2/2020/T32. szám alatt talajvédelmi szakkérdésben a szakmai 

véleményében az alábbiakat rögzítette:  

„A ZA/KTF/02469-6/2020. számú megkeresése és – a megadott 

http://zalajaras.hu/zoldhatosag/D20_057_kiszalabelvizoblozet.zip linken elérhető – mellékletei 

/ VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 

Nyíregyháza, Széchenyi utca l5.) (a továbbiakban: VIZITERV Kft.) 2021-12-20/2020 iktatószámú 

előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelme és az ehhez tartozó nyilatkozat; Előzetes 

Vizsgálati Dokumentáció (címe: Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái, készítette: 

VIZITERV Kft., készült: Budapest, 2020. október); az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló 

bizonylat, valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/d.) (a 

továbbiakban: OVF) 21640-0001/2020 iktatószámú meghatalmazása a VIZITERV Kft. részére / 

alapján az OVF részére a „Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái” tárgyában indult 

előzetes vizsgálati eljárás során  

„a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata” szakkérdés tekintetében 

a szakmai véleményem a következő: 

Talajvédelmi szempontból a környezetvédelmi engedély az alábbi feltételek előírásával kiadható:  

- A beruházás engedélyeztetése, megvalósítása és üzemeltetése során be kell tartani a 

talajvédelmi vonatkozású jogszabályi előírásokat, mint pl.: a termőföld védelméről szóló 2007. évi 

CXXIX. törvény 43-48. §, 50. §, 51. § és a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól 

szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet előírásait.  

- A Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái során igénybevételre kerülő termőföld 

területekre vonatkozóan az igénybevétel jellegének megfelelően (időleges, és/vagy végleges) a 

beruházónak el kell készíttetnie rekultivációt megalapozó és/vagy a humuszmentést megalapozó 

talajvédelmi tervet és az erre alapozottan elkészítendő humuszgazdálkodási tervet, amelyeket az 

engedélyezési tervdokumentációnak tartalmaznia kell. A tervek tartalmilag és formailag is meg 

kell, hogy feleljenek a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendeletben meghatározott követelményeknek.”  

 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a megadott határidőig nem válaszolt 

 

 

http://zalajaras.hu/zoldhatosag/D20_057_kiszalabelvizoblozet.zip
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Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Als/1871-3/2020. számon az alábbiakat 

közölte: 

„A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztálya (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) megkeresésére nyilatkozom, 

hogy a VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 

Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.) által készített ,,Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái” 

tárgyú előzetes vizsgálati tervdokumentáció tartalmi elemei Zalavár Község Önkormányzatának a 

helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos rendeletével és Zalavár Község helyi építési 

szabályzatában foglaltakkal összhangban vannak.” 

A szakhatósági állásfoglalást a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1.§ (6b) bekezdése alapján adtam 

ki. 

Hatáskörömet a 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 15. § (1), illetékességemet ugyanazon törvény 16.§(1) 

alapján állapítottam meg.” 

 

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője I/4030-3/2020. számon az alábbiakat közölte: 

„A Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái előzetes vizsgálati eljárása keretében az alábbi 

tájékoztatást adom: 

A VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 

Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.) által készített előzetes vizsgálati tervdokumentáció Sármellék 

Község Önkormányzatának a településkép védelméről szóló 8/2018.(IV.26.), valamint a 

településszabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról szóló 3/2003.(III.14.) önkormányzati 

rendelettel összhangban van. 

A VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 

Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.) által készített előzetes vizsgálati tervdokumentáció Szentgyörgyvár 

Község Önkormányzatának a településkép védelméről szóló 4/2018.(V.9.), valamint a 

településszabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról szóló 6/2010.(VIII.16.) önkormányzati 

rendelettel összhangban van. 

 

IV. 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 35. főszáma az 

igazgatási szolgáltatási díjat 250 000,- Ft-ban állapította meg, mely a kérelmező részéről megfizetésre 

került.  

 

V. 

Döntésem ellen államigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel a hirdetmény 

kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik. 

A határozat ellen a közléstől számított 30 napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, 

Vár u. 19.) címzett, de a Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39.) benyújtható, 
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keresettel lehet élni. A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000,- Ft. Az illetéket illetékbélyegben az 

eljárást kezdeményező iraton kell leróni, vagy a Veszprémi Törvényszék 10032000–01012516–

00000000 (ÁHT azonosító: 007845) számú illeték bevételi számlájára történő átutalással is 

teljesíthető. 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A 

bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. 

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

törvény 9. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfelek a keresetlevelet 

kizárólag elektronikus úton nyújthatják be. 

 

INDOKOLÁS 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) megbízásából eljárva a 

VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, 

Széchenyi utca 15.) elektronikus úton kérelmet és az általa készített „Kis-Zala belvízöblözetének 

rekonstrukciós munkái” tárgyú előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be 2020. október 9. napján, 

melyek alapján hatóságom előtt előzetes vizsgálati eljárás indult 2020. október 10. napján. 

A Kis-Zala (00+000-12+576 fkm) és a Kis-Zala-övcsatorna (00+000-12+567 fkm) teljes szakaszán a 

feliszapolódás eltávolításával a szükséges medergeometria és a vízszállító képességet helyreállítása, 

továbbá a meglévő műtárgyak felújításával a rendszer működőképességének, szabályozhatóságának 

biztosítása. A tervezett infrastrukturális felújítások és rekonstrukciós munkák teremtik meg a 

lehetőséget arra, hogy a csatornák valóban kettős működésűek legyenek: a térség belvízelvezetése 

mellett a vízhiányos időszakokban is biztosítsák a vizet az öntözéshez, javítva a térségben elérhető 

terméseredményeket és egyben a térség élhetőségét. 

A tervezett beruházásról az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal és a Sármelléki Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél az előzetes vizsgálati dokumentáció elektronikus elérhetőségének 

megjelölésével közleményt tettünk közzé, melyre a közlemény megjelenésének napjától számított 21 

napon belül észrevételt lehetett tenni a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okok, a környezeti 

hatásvizsgálat szükségessége, a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan. A határidőn 

belül hatóságomra észrevétel nem érkezett.  

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015 (III.31.) Kormányrendelet 5. számú mellékletének figyelembevételével 

megtörtént a közreműködő szakkérdés kiadására jogosult szervezetek megkeresése. 

Az ügyben eljáró szakhatóság megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) I. 

számú melléklet 9. táblázat „Környezetvédelmi ügyek” 2. és 3. pontja alapján került sor. 

A kérelemben foglaltak felülvizsgálata során, az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek 

alapján, osztályom szakértői véleménye, valamint a közreműködő szakhatóságok, szakkérdést 

vizsgáló szervezetek állásfoglalásai figyelembe vételével megállapítottam, hogy a tervezett 

tevékenység során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás az alábbi indokok alapján.  
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Általános jellemzők: 

A tervezett tevékenység bemutatása: 

Az éghajlat szélsőségeinek a 20. század második felétől tapasztalható fokozódása a Zalai 

dombságban is érzékelhető. A földrajzi elhelyezkedéséből adódóan az országos átlagos 

csapadékmennyiséget meghaladó csapadék hullik. Az évi átlagos csapadékmennyiség csökkenése 

azonban e területet is érinti, és a csapadékmennyiség öntözési időszakban történő csökkenése még 

jelentősebben mutatkozik meg. Ez a mezőgazdasági kultúrák terméseredményét jelentősen 

befolyásolja. A szélsőséges időjárási körülmények – a vízbőséggel, illetve hiánnyal jellemezhető 

időszakok – megkövetelik egy olyan vízgazdálkodási rendszer felújítását, amely a fölös vizek 

elvezetése mellett, azok visszatartására koncentrál, megteremtve az öntözés lehetőségét. Ennek 

érdekében a Kis-Zala belvízöblözetében rekonstrukciós munkákat kell végrehajtani. A tervezési terület 

a Zala bal parti belvízvédelmi szakasz, Kis-Zala belvízöblözet két csatornája, a kettős működésű Kis-

Zala csatorna és a Kis-Zala övcsatorna, amelyeknek kezelője a Nyugat-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság. Az öblözet a Zala bal parti töltése mentén helyezkedik el, Szentgyörgyvár és Zalavár 

között. Az öblözetből a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer Hídvégi tó elkészülte után a belvizek és a 

szivárgó vizek nem vezethetők le gravitációsan a befogadóba. A Zala-folyó bal parti töltésén 

átszivárgó vizeket, valamint a Kis-Zala-övcsatorna és a Kis-Zala környezetében összegyűlő belvizeket 

e két csatorna vezeti le a Zalába. A Kis-Zalába torkollnak a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer Hídvégi-

tó Zala bal parti ESZ és SZ jelű csatornái is. További üzemi árkok segítik az összegyülekező vizek 

elvezetését a befogadóba. A völgyfenéken haladó Kis-Zala a síkvidéki részvízgyűjtő fő befogadója, 

míg a Kis-Zala övcsatorna a dombvidéki részvízgyűjtő befogadója. A csatornák létesítése tehát a Kis-

Balaton Vízvédelmi Rendszer szivárgó vizeinek összegyűjtése érdekében történt, de a saját 

vízgyűjtőjük belvizeit is szállítják. Az öblözet területének jelentős része mezőgazdasági művelés alatt 

áll. Korábban a csatornák vizét öntözésre is használták, de a vízkormányzó-szabályozó művek és 

műtárgyak állagromlása, valamint a csatornák feliszapolódása miatt ma már öntözéses 

vízhasznosításra csak kevéssé alkalmas a vízrendszer. A beruházás célja a Kis-Zala (00+000-12+576 

fkm) és a Kis-Zala-övcsatorna (00+000-12+567 fkm) teljes szakaszán a feliszapolódás eltávolításával 

a szükséges medergeometria és a vízszállító képességet helyreállítása, továbbá a meglévő 

műtárgyak felújításával a rendszer működőképességének, szabályozhatóságának biztosítása. Jelen 

projektben tervezett infrastrukturális felújítások és rekonstrukciós munkák teremtik meg a lehetőséget 

arra, hogy a csatornák valóban kettős működésűek legyenek: a térség belvízelvezetése mellett a 

vízhiányos időszakokban is biztosítsák a vizet az öntözés lehetőségére javítva a térségben elérhető 

terméseredményeket és egyben a térség élhetőségét.  

A tervezett öntözésfejlesztés a források rendelkezésre állásától függően várhatóan 2021-ben 

kezdhető el. A teljes projekt várhatóan 3 évet ölel fel. A csatornákat és műtárgyaikat érintő munkálatok 

a tervek szerint 1,5 évig (18 hónapig) tartanak majd. 

Levegőtisztaság-védelem 

A tervezett beruházás építésekor a munkagépek és szállítójárművek üzeme levegőterheléssel jár. A 

kivitelezési munkák során levegőterhelés átmenetileg lép fel a kotrási tevékenység alatt, ezek hatása 

a rövid időtartam miatt csekély mértékű.  

Az üzemelés időszakában az alacsony forgalom következtében a várható légszennyező anyag 

kibocsátás is alacsony. A beruházás során bejelentés-köteles légszennyező pontforrás telepítésre és 

üzemeltetésére nem kerül sor. 
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Zajvédelem 

A benyújtott dokumentációk alapján építési tevékenység csak nappali időszakban (6
00

-22
00

) történik. 

Az építés során keletkező zajterhelés a legközelebbi létesítményeknél a zajkibocsátási határértéket 

nem haladja meg. 

Előírásaim a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – továbbiakban Lr. 

Rendelet– 4. §-a értelmében tilos a légszennyezés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely 

légszennyezettséget okoz.  

Az Lr. Rendelet 26. § (2) bekezdése értelmében diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező 

anyag levegőbe jutásával alakítható ki és üzemeltethető. 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X. 29.) Korm. rendelet 

9. § (1) bekezdése alapján a környezetbe zajt kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és 

megvalósítani, hogy a zajterhelés megfeleljen a zajvédelmi követelményeknek. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A Hatóságunkra beküldött dokumentáció alapján hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenység 

környezeti hatásait nem ítéljük jelentősnek, ezért környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatását 

nem tartjuk indokoltnak. 

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a kivitelezés során veszélyes és nem 

veszélyes hulladékok keletkeznek. A keletkező veszélyes hulladékokat a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően külön gyűjtik, az építési helyszíneken zárható gyűjtőedényben tárolják a megfelelő 

engedéllyel rendelkező veszélyes hulladék ártalmatlanító vagy hasznosító üzembe történő 

elszállításig. A központi telephelyről a keletkezett hulladék a helyi kommunális lerakóra kerül.  

Felhívom a figyelmet, hogy a kivitelezés során keletkező hulladékok gyűjtéséről, elszállításáról, 

további kezeléséről a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, és az építési és bontási 

hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendeletben 

foglaltaknak megfelelően kell gondoskodni. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokkal 

kapcsolatban be kell tartani a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, továbbá a veszélyes 

hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 

rendeletben foglalt előírásokat.  

 

Földtani közeg védelem 

A mellékelt tervdokumentáció alapján a földtani közeg, mint környezeti elem szempontjából a 

tevékenység környezeti hatásait nem ítéljük jelentősnek, ezért környezetvédelmi hatásvizsgálati 

eljárás lefolytatását nem tartjuk indokoltnak. 

A beruházás célja a Kis-Zala (00+000-12+576 fkm) és a Kis-Zala-övcsatorna (00+000-12+567 fkm) 

teljes szakaszán a feliszapolódás eltávolításával a szükséges medergeometria és a vízszállító 

képességet helyreállítása, továbbá a meglévő műtárgyak felújításával a rendszer 

működőképességének, szabályozhatóságának biztosítása. Jelen projektben tervezett infrastrukturális 

felújítások és rekonstrukciós munkák teremtik meg a lehetőséget arra, hogy a csatornák valóban 

kettős működésűek legyenek: a térség belvízelvezetése mellett a vízhiányos időszakokban is 
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biztosítsák a vizet az öntözés lehetőségére javítva a térségben elérhető terméseredményeket és 

egyben a térség élhetőségét. 

A két csatorna mentén a feliszapolódás eltávolítása során iszap depóniát helyeznek el, mert 

területfoglalással jár. A területfoglalás 8-12 hektárnyi területet érint, azonban nem igényeli a 

művelésből történő kivételt, mivel vízügyi területet vesz igénybe. 

A kikotort iszap elhelyezése a kotrás helyszínén, a csatorna jogi sávján belül kerül elterítésre. 

A kivitelezés során a megközelítés megoldott, mivel az érintett terület földutakkal sűrűn behálózott. 

A kivitelezés során az alábbi munkagépekkel dolgoznak: 

- 2 db lánctalpas kotrógép 

- 2 db traktor 

- 2 db szállító tehergépkocsi. 

A munkaterületen szerelési munkákat nem végeznek. 

Földalatti és föld feletti tartályok elhelyezése a kivitelezés során nem történik. 

A dokumentáció átvizsgálása során megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység környezeti hatásai 

a földtani közeg, mint környezeti elem szempontjából nem jelentősek, környezetvédelmi 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartom indokoltnak. 

A kivitelezés során az alábbi munkálatok elvégzésére kerül sor: 

- Területfoglalás (átmeneti és tartós) 

- Növényzetirtás 

- Kotrás, depóniaépítés 

- Meglévő vízi létesítmények felújítása, illetve egy létesítmény elbontása 

- Szállítási tevékenység 

- Korszerűsített vízrendszer megvalósulása (léte és üzemelése) 

- Hulladékok keletkezése, kezelése 

- Az öntözési lehetőség javítása, megteremtése 

A csatolt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy üzemszerű tevékenység során a földtani közeg 

nem szennyeződhet. 

Kikötéseim a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 6., 8. és 13. §-ain, illetve a 15. §. (1) 

bekezdésén, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és 10. 

§ (1) b) és c) pontjaiban foglaltakon alapulnak. 

A havária eseményekre vonatkozó előírást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának 

rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltaknak 

megfelelően írtam elő. 

Kikötéseim betartásával a földtani közeg védelme biztosítható. 

 

Természet- és tájvédelem 

A klímaváltozással egyre jelentősebb mértékű vízhiány mérséklésének érdekében a 1426/2018. 

(IX.10.) Korm. határozat a hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatait 

fogalmazta meg. Ennek végrehajtásával összefüggő intézkedésekről szóló 1800/2018. (XII.21.) 

Kormányhatározat 5. pontjában meghatározott forrásból az infrastrukturális hiányok megszüntetésére 
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a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Kis-Zala belvízöblözetében öntözésfejlesztési szempontból 

is fontos rekonstrukciós munkák elvégzését irányozta elő.  

A Kis-Balaton térségében található két vízfolyás, a Kis-Zala és a Kis-Zala-övcsatorna rendezése, 

műtárgyainak felújítása, a feleslegessé vált műtárgyak elbontása. A vízfolyás rendezése, a benne 

felszaporodott növényzet kikotrása, a műtárgyak működővé tétele lehetőséget biztosít a csatornák 

környezetében található mezőgazdasági területek, szántók, gyepek vízellátásának javítására. Fontos 

azonban hangsúlyozni, hogy a tényleges öntözési tevékenység, illetve az ahhoz szükséges 

beavatkozások, berendezések megvalósítása nem képezik jelen munka tárgyát.  

A tervezett beavatkozás meghaladja az eredeti vízelvezető-képesség helyreállítására irányuló, 

fenntartási célú iszapeltávolítást és rézsűrendezést. A tervezett fejlesztés mintegy 12 km hosszban 

érinti mindkét vízfolyást.  

A tervezett beruházással érintett ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területet nem 

érintenek. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 

földrészletekről szóló 14/2010 (V.11.) KvVM rendelet alapján az érintett ingatlanok Natura 2000 terület 

része (HUBF20037 Alsó-Zala-völgy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület). 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a tervezett tevékenység során a kikötések betartásával a 

táj- és természetvédelemre gyakorolt hatását nem ítéljük jelentősnek, ezért környezetvédelmi 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartjuk indokoltnak. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény – továbbiakban Tvt. – 8. § (1) bekezdése alapján 

„a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével 

együtt kell biztosítani.” 

A Tvt. 9. § (1) bekezdése szerint „a vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó 

gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek 

működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.” 

A Tvt. 17.§ (1) bekezdése kimondja, hogy „a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon 

élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden 

tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”  

 A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, 

elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, 

költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.” 

A tervezett fejlesztés – az ajánlások betartásával – Tvt. 6-7. §-ának figyelembe vételével nem sérti. 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015 (III.31.) Kormányrendelet 5. számú mellékletének figyelembevételével 

megtörtént a közreműködő szakhatóságok, és szakkérdés kiadására jogosult szervezetek 

megkeresése. 

Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához a 

 Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/5044-1/2020.ált. szám alatt, 

 Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály (Keszthely) a 

16885/2020. szám alatt, 

 Zala Megyei Kormányhivatal Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény 
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és Talajvédelmi Osztály ZAF/010/01962-2/2020/T32. szám alatt,  

 Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki 

Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály ZA/201/1035-2/2020. szám 

alatt, 

 Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti 

Osztály ZAG/030/5602-2/2020. szám alatt, 

 

Kikötések nélkül fogadta el az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítetteket 

 Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály BA/V/2484-3/2020. szám alatt, 

 Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Als/1871-3/2020. szám alatt. 

 Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője I/4030-3/2020. szám alatt. 

Az eljárásba bevont szakhatóság, szakkérdést vizsgáló szervezetek állásfoglalásainak 

indokolása: 

 

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/5044-1/2020.ált. szám alatt tett 

véleményének indokolása: 

„A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztály ZA/KTF/02469-5/2020. számú – 2020. október 15. napján érkezett – 

megkeresésével, a Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái előzetes vizsgálati eljárásában 

a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakhatósági 

állásfoglalását kérte. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet] 1. § (1) 

bekezdése, valamint az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján, az előzetes vizsgálati 

eljárásban vízgazdálkodási hatáskörben vizsgálandó szakkérdés 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. Vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó 

szakkérdés 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 szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton közzétett, VIZITERV Environ 

Környezetvédelmi és Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.) 

által készített 2020. október havi dátummal készített előzetes vizsgálati dokumentáció átvizsgálása 

során az alábbiakat állapítottam meg.  

A tervezett rekonstrukciós munkák célja a Kis-Zala és a Kis-Zala övcsatorna teljes szakaszán a 

feliszapolódás eltávolításával a szükséges medergeometria és a vízszállító képesség helyreállítása, a 

meglévő műtárgyak felújításával a rendszer működőképességének, szabályozhatóságának 
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biztosítása, a térség belvízelvezetése mellett a vízhiányos időszakokban az öntözés lehetőségének 

megteremtése.  

A beavatkozás során mindkét csatornát a növényzettől meg kell szabadítani, a bennük lévő lágyszárú 

növényeket, cserjéket (kb. 270.000 m2) és fákat (kb. 2.000 m2) ki kell irtani. A KisZala teljes 

szakaszán (0+000 – 12+554 km) szükséges a kotrást elvégezni, ennek mennyisége kb. 40.000 m3. A 

Kis-Zala övcsatornán (0+000 – 12+560 km) csak szakaszos kotrásra lesz szükség mintegy 7.800 m 

hosszon, ami kb. 25.000 m3 iszap kitermelését jelenti. A kikotort mederanyag a helyszínen kerül 

elhelyezésre, lehetőség szerint a csatorna jogi sávján belül, max. 1,0 - 1,2 m magas depóniák 

kialakításával. A megfelelő vízkormányzás kialakítása érdekében a csatornákon található rossz 

műszaki állapotú műtárgyak jelentős része (21 db) felújításra, 1 db műtárgy pedig teljes elbontásra 

kerül.  

A tervezett tevékenység vízellátást nem igényel, a tevékenységből szennyvíz nem keletkezik, 

csapadékvíz elvezető létesítmények építésére nincs szükség, a depóniák megfelelő kialakításával a 

csapadékvizek lefolyása biztosítható. A tevékenység vízbázis védőterületét nem érinti, az árvíz és a 

jég levonulására, a mederfenntartásra a jelenlegi állapotnál kedvezőbb hatással van.  

Megfelelő műszaki felkészültségű kivitelező és kifogástalan műszaki állapotú géppark, valamint a 

minimálisan elvárható környezetvédelmi szempontú magatartás és fegyelem mellett a kivitelezés 

várhatóan nem jár jelentős környezeti hatással.  

A kotrás és a depónia építése az áramlási és lefolyási viszonyokat kismértékben befolyásolja. A 

felszíni víztestet a kotrás ugyan megbolygatja, ez azonban a munkák befejeztével csillapodik, a 

vízfolyás és az új meder alkalmazkodik az új viszonyokhoz. A műtárgyak felújításának a felszíni és 

felszín alatti vizekre gyakorolt hatása elviselhető, és a munkaterületek közvetlen környezetén nem 

terjed túl. A tervezett műszaki beavatkozások lehetővé teszik, hogy a csatornák medre többlet 

vízmennyiség befogadására és szállítására alkalmas legyen. Összességében a rekonstrukciós 

munkáknak a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségére gyakorolt hatása kedvező, azaz többletvizek 

befogadására és a vízszintek lokális növekedésére lehet számítani.  

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a 

vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához vízjogi létesítési 

engedély szükséges.  

A rendelkezésemre álló iratok, a megkeresés és az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi 

vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben 

foglaltak szerint döntöttem.  

A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) 

BM rendelet 2. melléklete értelmében igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.  

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.  

A szakhatósági állásfoglalás elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 55. § (4) bekezdése rendelkezik.  

A Vízügyi Hatóság szakhatósági hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, 

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

rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 6. pontja, 

továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 

3. pontja állapítja meg.  



15 

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály BA/V/2484-3/2020. szám alatt az alábbiakat 

közölte: 

„A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztálya ZA/KTF/2469-6/2020. iktatószámú szakkérdés vizsgálatát kérő levele 

2020. október 20. napján érkezett meg a Bányafelügyelethez.  

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján és az 5. sz. melléklet I. táblázat 8. 

pontja alapján a szakkérdés az alábbi:  

Az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának 

vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából. A Bányafelügyelet a 

megkereséshez mellékelt, a VIZITERV Environ Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.) által 

készített „Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái ELŐZETES VIZSGÁLATI 

DOKUMENTÁCIÓ” című dokumentáció és a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján megállapította:  

 A tervezett tevékenység célja a Kis-Balaton térségében található két vízfolyás, a Kis-Zala és a 

Kis-Zala-övcsatorna rendezése, műtárgyainak felújítása, a feleslegessé vált műtárgyak 

elbontása.  

 A tervezett tevékenységeket a Zalavár, Sármellék, Szentgyörgyvár települések ingatlanain fogják 

végezni.  

 A tárgyi helyszínek nem szerepelnek a felszínmozgásos területek nyilvántartásában, nem 

tartoznak bányatelekhez, továbbá nem szerepelnek az Állami Ásványi Nyersanyag és 

Geotermikus Energia Nyilvántartásban.  

 A tervezett tevékenységgel érintett területeken, illetve közvetlen környezeteiben szénhidrogén 

bányászati létesítmény és szénhidrogén szállítóvezeték a Bányafelügyelet nyilvántartása szerint 

nem található, valamint közvetlen környezetük nem tartozik a Földtani veszélyforrások 

övezetébe.  

A Bányafelügyelet a nyilatkozatát a BAMKH Ügyrend II. fejezet 12. pontjában foglaltak alapján, a 

Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapján és a 8. sz. melléklet I. táblázat 3. pontjában, valamint a 

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.28.) Kormányrendelet 3. § (1) 

bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a 161/2017. (VI.28.) Kormányrendelet 1. sz. 

mellékletében meghatározott illetékessége alapján adta meg.” 

 

A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály 

ZAG/030/5602-2/2020. szám alatt tett állásfoglalásának indokolása: 

„A megküldött tervdokumentációt megvizsgáltam. Megállapítottam, hogy a beruházás a 2009. évi 

XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) szerinti alábbi erdőt érint: 

 

Település hrsz. 

Sármellék 0129/1 

Sármellék 0124/4 
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Szentgyörgyvár 012 

Zalavár 087/1 

 

Felhívtam a figyelmet az alábbiakra: 

 az érinteni tervezett erdő igénybevétele jogszerűségének biztosítása érdekében az Evt. 41. §-a 

alapján a fakitermelés bejelentésére, az Evt. 78. § (2) bekezdése, a 433/2017. (XII.21.) (XI.13.) 

Korm. rendelet 10-26. §-ai alapján az erdő igénybevételére vonatkozóan,  

 az Evt. általános és speciális előírásai, közöttük a 62-63. §-ai alapján a visszamaradó erdők 

védelme érdekében, 

 az Evt. 12. § (3) bekezdésébe és a törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FVM rendelet 

(Továbbiakban: Vhr.) 44. § -ában foglaltakra tekintettel a külterületi fásításban végzendő 

fakitermelés jogszerűségének biztosítására. 

Az önálló jogorvoslati lehetőség hiányáról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 55. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

Hatáskörömet és illetékességemet az erdőgazdálkodásról szóló, többször módosított 2009. évi 

XXXVII. törvény 78. § (2) bekezdése, a többször módosított 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) 

bekezdése, 5. sz. melléklet 1.6. pontja, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 10. § c) pontja, 11. § (1) bekezdése, 12. 

§-a és a 2. melléklet 4. pontja állapítja meg. 

A szakkérdés vizsgálatát a fent felsorolt jogszabályi helyek alapján végeztem el.” 

 

A Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 

Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály ZA/201/1035-2/2020. szám alatt tett 

állásfoglalásának indokolása: 

„A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztálya a Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái előzetes vizsgálati 

eljárása ügyében 2020. 10.19-én az örökségvédelmi szakkérdések vizsgálata tárgyában megkereste 

az örökségvédelmi hatóságot.  

A szakkérdés vizsgálata arra irányult, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység a kulturális örökség 

védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további 

feltételek mellett megfelel-e. 

A megkeresés és a csatolt dokumentáció áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy a tárgyi 

tervezett vízvédelmi beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. (a 

továbbiakban: Kötv.) 7.§ 20. pontja szerint Nagyberuházás.  

A Nagyberuházásokra vonatkozóan a Kötv. 23/B-23/D § szerint Feltárási projekttervet tartalmazó 

Előzetes régészeti dokumentációt (a továbbiakban ERD) kell készíteni a Kötv. 7.§ 3. pontja szerinti 

céllal és tartalommal a teljes projektre vonatkozóan. Az ERD-t az engedélyezési eljárások során és a 

szakhatósági megkeresésekhez csatolni kell, az a dokumentáció kötelező melléklete. 

Megállapítottam, hogy a jelen eljárás során vizsgált területre vonatkozóan a Várkapitányság Nonprofit 

Zrt. által készített, 2020. szeptember 16-án kelt „Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái 



17 

 

Egyszerűsített Előzetes régészeti dokumentáció” megfelel a kulturális örökség védelmével 

kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kövszr.) 38. § (1) 

bekezdése szerinti előírásoknak. 

A továbbiakban az ERD-ben rögzítettek szerint a Kötv. 23/E §. (5) bekezdése, továbbá a Kövszr. 43. § 

(3) bekezdése alapján a szükséges régészeti szakfeladatokat (régészeti megfigyelés, esetlegesen 

megfigyelés közbeni bontómunka) el kell végezni. 

A régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) és az előkerülő régészeti emlékek megelőző régészeti 

feltárásának költségeit a beruházó köteles viselni, mivel a Kötv. 19. § (3) bekezdése szerint a 

régészeti feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált.  

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

A vélemény kiadásához kapcsolódó örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére hatáskörömet a 

Kövszr. 3. § (1.) bekezdés a) pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 24. § (1)-(2) bekezdése, illetékességemet a 

fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. 

(IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.” 

 

A Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály (Keszthely) a 

16885/2020. szám alatt tett állásfoglalásának indokolása: 

„A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) szakkérdésben történő 

nyilatkozatot kért „Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái” tárgyú előzetes vizsgálati 

eljárásra vonatkozóan termőföld mennyiségi védelmének érdekében. 

Megállapítást nyert, hogy a tervezett beruházás termőföld igénybevételével fog járni, ezért a 

szakkérdésben történő állásfoglalás a Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX tv. 7-20. §-ban 

foglaltak szerint, a rendelkező részben megjelölt feltételekkel került meghozatalra. 

A szakkérdésben történő nyilatkozat kiadására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi. CL. törvény (Ákr.) 55-57. § alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

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

bekezdésében, valamint 5. számú melléklet 1. táblázatában, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. 

törvény 5. §-ában, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvántartásról és az 

eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.05.) Korm. rendelet, a közlekedési igazgatási 

feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016 (XII.2.) Korm. 

rendelet 1. sz. melléklete, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. §-a 

alapján került meghozásra, mert az előírtak megtartása mellett az érintett területeken megvalósuló 

beruházás földvédelmi érdeket nem sért és közérdeket szolgál. 

A Hivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 1. §, 36. § és 37. §-a, továbbá a fővárosi 

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

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.” 
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A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály ZAF/010/01962-2/2020/T32. szám alatt tett állásfoglalásának indokolása 

„A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) a fentebb hivatkozott számú 

megkeresésében a „Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái” tárgyában indult előzetes 

vizsgálati eljárása során „a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata” szakkérdés tekintetében keresett 

meg.  

Szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

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

táblázat 5. pont előírásai alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint adtam ki, mert az előírtak 

betartása mellett a tervezett beruházás a talajvédelmi érdekek sérelme nélkül megvalósítható. 

Hatásköröm a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 52. § (1) bekezdése-, illetékességem a 

Rendelet 3. § (2) bekezdés előírásán alapul.” 

 

Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Als/1871-3/2020. szám alatt tett 

állásfoglalásának indokolása. 

„A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztálya (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) 2020. október 19-én 

ZA/KTF/02469-8/2020. ügyiratszámú végzésével megkereste az Alsópáhoki Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzőjét (8394 Alsópáhok, Fő utca 65.), hogy a  VIZITERV Environ Környezetvédelmi és 

Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.) által készített 

,,Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái” tárgyú előzetes vizsgálati 

tervdokumentációval kapcsolatban nyilatkozatot tegyen, hogy annak tartalmi elemei Zalavár Község 

Önkormányzatának a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos rendeletével és Zalavár 

Község helyi építési szabályzatában foglaltakkal összhangban vannak-e.   

A dokumentáció átvizsgálását követően megállapítottam, hogy annak tartalma Zalavár Község 

Önkormányzata képviselő testületének a településszabályozási tervéről és a helyi építési 

szabályzatról szóló 6/2004. (VI.30.) számú önkormányzati rendeletében, valamint környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos rendeletében foglaltakkal nem ellentétes. 

Szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 55. § alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-ában előírt határidőn (15 

nap) belül adtam meg. 

Az önálló jogorvoslatot az Ákr. 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az 

Ákr. 112. §-a alapján adtam tájékoztatást. 

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és 

viseléséről nem rendelkeztem.” 
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Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője I/4030-3/2020. számú adatszolgáltatásában 

foglaltakat, határozatom rendelkező részében rögzítetteken túl nem indokolta. 

Hatóságom szakértői véleménye és az eljárásban közreműködő szervezetek állásfoglalásainak 

figyelembevételével a határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem. 

Határozatom jogalapja a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 5. § (2) 

bekezdésének ac) pontja.  

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 35. főszáma. 

A közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése teszi lehetővé. A Veszprémi 

Törvényszék illetékességét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 

meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a értelmében, a 4. számú melléklet 

alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény – továbbiakban Kp. – 39. § (1) bekezdése, a keresetlevél 

tartalmi elemeit a Kp. 37. § (1) - (3) bekezdései tartalmazzák. A tárgyalás tartása iránti kérelem 

lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. § (2) bekezdésén alapul. Tárgyalás tartását a felperes a 

keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek 

nincs helye. 

Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.§-a határozza meg. 

A Zala Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) 

bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul. 

 

Zalaegerszeg, időbélyegző szerint 

 

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

Németh József 

  osztályvezető 
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A határozatot kapja: 

1. Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) - elektronikusan 

2. VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 

Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.), KSH szám.: 13648013 - elektronikusan 

3. Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal ( 8394 Alsópáhok, Fő u. 65.) – elektronikusan, 

átirattal 

4. Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal (8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.) – 

elektronikusan, átirattal 

5. Sármellék Község Önkormányzata (8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.) elektronikusan 

6. Szentgyörgyvár Község Önkormányzata (8393 Szentgyörgyvár, Kossuth u. 48.) 

elektronikusan 

7. Zalavár Község Önkormányzata (8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 1.) elektronikusan 

8. Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (8360 

Keszthely, Kossuth L. u. 42. - elektronikusan 

9. Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény és 

Talajvédelmi Osztály – 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 81. - elektronikusan  

10. Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 

Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály – 8900 Zalaegerszeg, Kelemen I. u. 17. - 

elektronikusan  

11. Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály – 

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 36. - elektronikusan  

12. Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály – 8361 Keszthely, 

Deák Ferenc u. 47. - elektronikusan  

13. Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály 7623 Pécs, József Attila u. 5. - 

elektronikusan  

14. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – 9700 Szombathely, Ady E. tér 1. – 

elektronikusan 

15. Balaton-felvidéki Nemzeti park Igazgatóság – 8929 Csopak, Kossuth u. 16. – elektronikusan 

16. Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztály – Hirdetőtáblája Hirdetményi kézbesítés útján – Helyben 

17. Irattár 


		2020-11-20T10:07:39+0100
	SD-DSS Signature id-fa045121ae1d8b3d3fda9893564cc0af


		2020-11-20T10:07:39+0100
	SD-DSS Signature id-fa045121ae1d8b3d3fda9893564cc0af




