
	
 

HEVES	MEGYEI	KORMÁNYHIVATAL	
EGRI	JÁRÁSI	HIVATALA		
KÖRNYEZETVÉDELMI	ÉS	TERMÉSZETVÉDELMI	FŐOSZTÁLY	

	

Eger	
Szövetkezet	út	4.	
	
3301	
	
	
Tisztelt	Főosztály!	
	
Az	 	 Észak-Magyarországi	 Környezetvédelmi	 és	 Természetvédelmi	 Felügyelőség	 1326-
23/2015.	 ügyiratszámú	 határozatában	megállapította,	 hogy	 a	 Gyöngyöspata	 0397	 helyrajzi	
számú	területen	tervezett	tüzivíz	tározó	megvalósításához	környezeti	hatásvizsgálati	eljárás	
lefolytatása	nem	szükséges.		
 

Az	 ingatlanon	 turisztikai	 szálláshely	 megvalósítását,	 valamint	 a	 szálláshely	 funkciójához	
kapcsolódóan	 fitness-ösvény,	 vadelhárító	kerítés	 (erdővagyon-védelmi	kerítés)	 és	 erdészeti	
magánút	létesítését	tervezik.	
	

A	 tervezett	 turisztikai	 szálláshellyel	 érintett	 ingatlan	 jelenleg	 erdő	 művelési	 ágú	 terület	 a	
NATURA	 2000	 hálózat	 részét	 képezi,	 ezért	 a	 környezeti	 hatásvizsgálati	 és	 az	 egységes	
környezethasználati	 engedélyezési	 eljárásról	 szóló	 314/2005.	 (XII.	 25.)	 Korm.	 rendelet	 3.	
mellékletébe	tartozik,	ezért	előzetes	vizsgálat	köteles. 
 

Az	 előzetes	 vizsgálati	 eljárást	 Főosztályuk	 megindította,	 HE-02/KVTO/01559-10/2018.	
iktatószámú	határozatában	formai	hiánypótlási	felszólítást	küldött.	A	felmerült	kérdéseket	az	
alábbiak	szerint	válaszoljuk	meg.	
	

	 Jászberény,	2018.	március	31.		
	
	 Tisztelettel,	
	
	
	
	

…………………………..................................	
Tóth	Roland	
okl.	környezetmérnök	
Enviprog	Bt.	



1.	LÉTESÍTMÉNYEK	EOV	KOORDINÁTÁI	
a)	Szálláshely	központi	EOV	koordinátája:	 706	463,	276	562	
b)	Erdészeti	magánút	EOV	koordinátái:	 kezdő:		706	825,	276	296	 végponti:	706	310,	276	490	
c)	Kerítés	EOV	koordinátái:	 kezdő:		706	254,	276	568	 végponti:	706	818,	276	302	
 
 
2.	FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI	NYILATKOZAT	
A	felelősségvállalási	nyilatkozatot	az	1.	mellékletben	csatoljuk.	
	
	
3.	A 314/2005.	(XII.	25.)	KORM.	RENDELET	4.	MELLÉKLET	3.	E)	SZERINTI	ADATOK	
A	 benyújtott	 előzetes	 vizsgálati	 kérelem	 3.	 mellékletben	 csatolt	 képviselő-testületi	 határozat	
értelmében	 a	 tervezett	 szálláshely	 számára	 2	 500	 m2	 területet	 kiemelt	 fejlesztési	 területté	
nyilvánították.	A	rendezési	terv	módosítását	követően	a	terüet	művelési	ág	módosítására	is	sor	kerül.		
 
A	fentiek	alapján	a	szállás	létesítésének	időpontjában	az	építkezés	erdőterületet	nem	fog	érinteni.	A	
kérelem	 7.2.7.1.	 fejezetében	 leírtak	 alapján	 a	 szálláshely	 és	 kapcsolódó	 létesítményeinek	
megvalósítása	fakivágással	nem	jár.	
 
A	 fenti	 indoklástól	 függetlenül	 az	 alábbiakban	 megadjuk	 a	 314/2005.	 (XII.	 25.)	 Korm.	 rendelet	 
4.	melléklet	3.	e)	szerinti	adatokat. 
 
ea)	a	 tervezett	 igénybevétellel	 érintett	 erdő	 ingatlan-nyilvántartás	 (helység,	 fekvés,	 helyrajzi	 szám,	
alrészletjel)	 és	 erdészeti	 hatósági	 nyilvántartás	 szerinti	 (helység,	 tagszám,	 részlet	 jel)	
területazonosító	adatait, 
A	szálláshellyel	érintett	ingatlan	tulajdoni	lapját	az	előzetes	vizsgálat	2.	mellékletben	csatoltuk.		
Az	erdészeti	hatósági	nyilvántartási	adatokat	a	2.	mellékletben	csatoljuk.		
 
eb)	a	tervezett	igénybevétel	területét	föld-,	illetve	alrészletenként	kéttized	hektáros	pontossággal, 
Gyöngyöspata	 Város	 Önkormányzata	 4/2018.	 (I.	 29.)	 Képviselő-Testületi	 Határozata	 a	 turisztikai	
szálláshellyel	kapcsolatban	2	500	m2-t	nyilvánított	kiemelt	fejlesztési	területté.	
A	 szálláshely	 a	 jelenleg	 érvényes	 ingatlan	 nyilvántartási	 adatok	 alapján	 a	 0397	 hrsz	 a)	 alrészetén	
létesül.	
 
ec)	az	 igénybevételre	 tervezett	 terület	 beazonosítására	 alkalmas	 legfeljebb	 1:10	 000	 méretarányú	
helyszínrajzot, 
A	 terület	 beazonosítására	 alkalmas	 helyszínrajzot	 az	 előzetes	 vizsgálat	 tartalmazza,	 az	 edészeti	
térképet	a	2.	mellékletben	csatoltuk.	
 
ed)	érintettség	esetén	a	csereerdősítésre	tervezett	terület	megjelölése 
A	fent	leírtak	alapján	a	tervezett	beruházás	fakivágással	nem	jár,	így	csereerdősítés	nem	szükséges.	
 
ee)	a	tervezett	igénybevétel	közérdekkel	való	összhangjának	indokolása 
A	tervezett	tevékenység	közérdekkel	való	összhangjának	indoklását	a	3.	mellékletben	csatoljuk.	
 
	



	

	
	
	
	
	

	
	
	

1. MELLÉKLET	
	
	

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI	NYILATKOZAT	
	  



	

	

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI	NYILATKOZAT	
 
 
 

	

Alulírott	 Tóth	 Roland	 mint	 az	 ENVIPROG	 Bt.	 (5100	 Jászberény,	 Szent	 Imre	 herceg	 út	 61/a.)	

üzletvezetője	nyilatkozom,	hogy	Mársalkó	Pálné	által	Gyöngyöspata,	0397	hrsz-ú	területen	tervezett	

turisztikai	szálláshely	megvalósítása	kapcsán	készített	és	a	környezetvédelmi	hatósághoz	benyújtott	

előzetes	 vizsgálati	 dokumentációban	 foglalt	 adatokért,	 valamint	 az	 azok	 feldolgozásából	 nyert	

megállapításokért	és	információkért	a	felelősséget	vállalom.	

	

	
	
Jászberény,	2018.	március	31.	
	
	 Tisztelettel:	
	
	
	 ………………………………...	
	 Tóth	Roland	
	 üzletvezető	
	

	 	



	

	
	

	
	
	
	

	
	
	

2. MELLÉKLET	
	
	

ERDÉSZETI	HATÓSÁGI	NYILVÁNTARTÁS 
	 	







	

	
	
	
	
	

	
	
	

3. MELLÉKLET	
	
	
A	TERVEZETT	TEVÉKENYSÉG	KÖZÉRDEKKEL	 

VALÓ	ÖSSZHANGJÁNAK	INDOKLÁSA	
	

 



Erdészeti magánút létesítésének indokoltsága és közérdekkel való 
összhangjának igazolása 

 

A Gyöngyöspata külterület 0397. helyrajzi számon elhelyezkedő, 65 C1 azonosítóval nyilvántartott 
erdőrészlet déli határvonalának közelében erdészeti magánutat és szálláshelyet kívánok létesíteni. 

2015. évben, a Gyöngyöspata külterület 0397. helyrajzi számon, a 65 C2 azonosító jelű erdőterületen belül 

egy tüzivíz-tározó létesítése történt meg. Ennek fő célja az erdőtűz elleni védekezés lehetőségének 

megteremtése, mivel a legközelebbi vízvételi lehetőség használata tűzoltás esetén minimum 1 órás 

időtartamot vesz igénybe. 

Azonban rossz időjárás esetén (esőzések, havazás), valamint az azt követő 7-10 napig a terület 

megközelíthetetlenné válik, a talaj nem alkalmas sem személy-, sem tehergépjármű forgalom 

lebonyolítására. Ennek okán a megközelíthetőség biztosítására, bármilyen időjárási körülmény fennállását 

és azt követően is, erdészeti magánutat kívánok létesíteni, mely a jelenlegi ösvény helyén kerülne 

kialakításra. Ezzel a megoldással, a jelenleg már meglévő nyomvonal kaviccsal és törtaszfalttal való 

ellátásával biztosíthatom az elérhetőséget, valamint így nem szükséges a kialakítás során fakitermelési 

tevékenységet végeznem, és nem történik természetkárosítás sem. 

Gyöngyöspata Város Önkormányzata szintén felismerte a megközelítés problémáját, így az erdőterület déli 

határát megközelítő utat saját forrásból, illetve pályázati támogatás segítségével kívánják szilárd burkolattal 

ellátni. Ugyanis a Gyöngyöspata külterület 030. helyrajzi számon fekvő útszakasz, mely az aszfaltozott utat 

köti össze az erdőterülettel, jelenleg földútnak minősül. 

Másrészről az önkormányzati, de legfőképpen az erdőterületen belül vezető, szilárd burkolattal ellátandó 

útszakasz jelentősen elősegíteni az erdő látogathatóságának biztosítását az ideérkező turisták számára. A 

jelzett erdőterület, a Gyöngyöspatai Havas a NATURA 2000 hatálya alá tartozik, érintetlen természeti 

érték, mely népszerű célként szerepel az ökoturisztikai résztvevők esetében. 

Az erdőben egy komplex fejlesztési csomagot kívánok végrehajtani, melynek célja az erdőterület közjóléti 

fejlesztése, a látogathatóság biztosítása, az erdő értékének növelése, az erdei értékek bemutatása, valamint 

az itt tartózkodást biztosító szálláshely kialakítása. 

A tervezett, turistáknak szánt szálláshely a jelenlegi víztározó közvetlen szomszédságában kerülne 

kialakításra, kapcsolódóan a tervezett magánúthoz, egy fáktól mentes tisztáson. A létesítmény tervezése 

során kiemelt figyelmet fordítottam a természetközeli, tájba illő kialakításra, az erdő és bioszférájának 

zavartalanságára. Az épület kialakítása szintén nem jár együtt fakitermelési vagy egyéb természetkárosítási 

tevékenységgel. 

Tóth Roland�



Kiemelném, hogy a tervezett fejlesztések jelentős mértékben elősegítik az erdő látogatását, annak 

megközelítését. A szilárd burkolatú útszakasz megvalósítása önállóan is kiemelten fontos tevékenység, 

hogy szükség esetén a Katasztrófavédelem munkatársai haladéktalanul meg tudják közelíteni a helyszínt. A 

szálláshely létesítése az itt tervezett közjóléti fejlesztési programcsomag része, annak szerves eleme. Az 

Önkormányzat részéről mindkét tevékenység jelentős támogatottságot élvez, és igyekeznek mindent 

megtenni a megvalósítás érdekében. A 65 C4 jelzésű kivett területen lesznek kialakítva olyan plusz 

szolgáltatások, melyek az ideérkező turisták igényeit lesznek hivatottak kielégíteni, mint a vízvételi hely 

vagy a mosdó. Ezért is az ide tervezett beruházás szorosan összekapcsolódik az erdőterületen tervezett 

közjóléti fejlesztési csomaggal. 

A tervezett fejlesztések nem járnak együtt fakitermeléssel és természetkárosító tevékenységgel. A 

kivitelezési munkálatok közben kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy ne zavarjuk az erdőt és annak 

bioszféráját. Ugyanez igaz a szálláshely működésére is. 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Hatóságot, hogy engedélyezze az erdőterület igénybevételét a csatolt 

dokumentumoknak és jelen indoklásnak megfelelően a tervezett útszakasz és szálláshely területére 

egyaránt. 

 

 

Kelt: Nyíregyháza, 2017. július 19. 

 

Tisztelettel:  ..................................................................................  

Marsalkó Pálné 

erdőgazdálkodó 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum TÓTH ROLAND ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2018.03.31. 19.22.16


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: toth.roland@enviprog.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



http://niszavdh.gov.hu
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