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HATÁROZAT 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Főosztály) – mint területi környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóság – a Pro Útterv Mérnök Kft. (4400 Nyíregyháza, Nyírfa tér 2. III. em. 7. 

ajtó) meghatalmazása alapján eljáró Lipcsei Ágnes egyéni vállalkozó kérelme alapján a 

Tiszabezdéd 0104/5, 0127 és 0131 hrsz.-ú területeket érintő önkormányzati út építésének 

előzetes vizsgálatára irányuló kérelmét megvizsgálta és megállapította, hogy 

nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység az egységes környezethasználati 

engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

A tevékenység megkezdése előtt a Főosztály hatáskörébe tartozó alábbi engedélyek 

beszerzése szükséges: 

1) A kivitelezőnek felmentést kell kérnie a Főosztálytól a zajkibocsátási határértékek betartása 

alól a kivitelezés idejére. A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a 

felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett 

intézkedéseket és azok várható eredményeit. 

2) A kivitelezés során esetlegesen felmerülő fa- és cserjeirtási munkálatok a természetvédelmi 

hatóság engedélye birtokában végezhető. 

I. A Főosztály előírásai: 

Levegőtisztaság-védelmi előírások: 

- Az építés alatt a munkaterületet úgy kell kialakítani, működtetni, hogy a lehető legkevesebb 

légszennyező anyag kerüljön a környezetbe, ennek érdekében a jelentős porszennyezéssel járó 

tevékenységek végzésénél a porszennyezést locsolással szükséges csökkenteni. 

- A kivitelezés során felhasznált anyagok szállítását kiporzást és kiszóródást megakadályozó 

ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, 

levegőterhelést kizáró módon kell végezni. 

- Az építési munkálatokban csak olyan gépjárművek, munkagépek vehetnek részt, amelyek 

megfelelnek a mozgó pontforrásokra vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak. A munkagépek, 

szállítójárművek motorjai feleslegesen nem terhelhetik a környezeti levegőt kipufogógázokkal. 

- A szabadban végzett anyagtárolást úgy kell kialakítani, hogy abból a lehető legkevesebb 

légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. 

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

Zajvédelmi előírások:. 

- Kivitelezési munka kizárólag nappali időszakban végezhető. 
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- A kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt 

köteles betartani. 

- Az építési tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megtervezni, hogy csak a 

szükséges mértékben érintsen zajtól védendő területeket. 

Természetvédelmi előírások: 

- A tervezett tevékenység megkezdése előtt legalább 15 munkanappal elektronikusan értesíteni 

kell a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (hnp@hnp.hu). 

- Az út felújítása csak nappal, száraz (vagy fagyott) talajviszonyok között folyhat, amikor a 

munkagépek nem okoznak maradandó nyomot a talajfelszínen. A felújításokkal érintett 

útszakaszok mentén húzódó Natura 2000 területek, illetve gyepterületek igénybevételét a 

legalacsonyabb szintre kell csökkenteni. 

- A terület táji adottságainak megőrzése érdekében az út északi oldalában tervezett fasor 

telepítése nem megengedett. 

- A munkálatok során keletkezett gödröket a betemetés előtt minden esetben ellenőrizni szükséges 

az esetlegesen beléjük esett védett vagy fokozottan védett hüllő- és kétéltű fajok kimentése 

érdekében. 

- Az építési tevékenység során keletkező földdepóniák potenciálisan alkalmasak a fokozottan 

védett gyurgyalag (Merops apiaster) és a védett partifecske (Riparia riparia) fészkelésére. A 

depóniákat úgy kell kialakítani (pl. takarással, vagy a madarak távoltartását biztosító 

rézsűzéssel), hogy azokon megelőzhető legyen a védett és fokozottan védett madarak 

megtelepedése. - Amennyiben a földdepóniákban partifecskék, illetve gyurgyalagok fészkelését 

észlelik, úgy gondoskodni kell azok védelméről, az adott területen a munkálatokat fel kell 

függeszteni a fészkelési időszak végéig. A fészkelési helyektől oldalirányban 10-10 méter 

távolságon belül a költési időszakban - április 15. és augusztus 15. között - munkát nem szabad 

végezni. A partifecskék, illetve gyurgyalagok által lakott partfalak megszűntetése leghamarabb 

augusztus 15. után végezhető el. 

- A beruházással kapcsolatos munkálatok következtében bolygatott területeken és azok 

környezetében a gyommentesítésről mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-

kijuttatással (pontos, cseppmentes és célirányos vegyszer-kijuttatás) gondoskodni kell! Az 

inváziós és termőhely-idegen növényfajok (pl. gyalogakác, amerikai kőris, parlagfű, selyemkóró, 

aranyvessző) megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról 

gondoskodni kell a munkálatokkal érintett területek teljes szakaszán és közvetlen környezetében. 

- A tevékenység során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén a 

munkálatokat haladéktalanul fel kell függeszteni és értesíteni kell a területileg illetékes 

természetvédelmi őrt (Gilányi Gábor tel.:+3630/598-9032) aki a munkálatokat felfüggesztheti, 

illetve a természetvédelmi hatóság útján további korlátozásokat tehet. 

 

II. Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/7183-1/2021.ált. 

számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírások betartása mellett járult hozzá a 

tervezett tevékenység megvalósításához: 

1. Vizet, vízi utat, vízilétesítményt és tartozékaikat más nyomvonalas jellegű 

létesítménnyel megközelíteni úgy szabad, hogy állagukat, biztonságukat, valamint 

használatukat, karbantartásukat és üzemeltetésüket a megközelítő létesítmény ne 

veszélyeztesse, illetve ne akadályozza. 

2. Amennyiben a tervezett át csapadékvíz elvezető/elhelyező létesítményi nem csak az út 

víztelenítését szolgálják, hanem a hozzá kapcsolódó vízgyűjtőterület káros 

csapadékvizektől való mentesítését is, úgy megvalósításuk vízjogi létesítési engedély 
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köteles tevékenység. Vízjogi engedély köteles tevékenység esetében a forgalomba 

helyezési eljáráshoz hatóságom csak a vízjogi szemeltetési engedély kiadását követően 

járulhat hozzá. 

3. Amennyiben ivóvíz- és/vagy szennyvízvezeték Átépítése/védelembe helyezése/kiváltása 

szükséges, a tevékenység csak vízjogi engedély birtokában kezdhető meg. 

4. A Kerek Holt-Tisza tó és a Tisza töltés kapcsán be kell szerezni a csatorna/felszíni víz 

kezelőjének (Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság) hozzájárulását. 

5. A létesítmények kivitelezésénél, valamint a kivitelezést végző gépek esetleges ideiglenes 

üzemanyag tároló telephelyei kialakításánál különös gondossággal úgy kell eljárni és a 

gépeket úgy kell üzemeltetni, hogy az érintett, illetve a környező területen 

környezetszennyezés, vízszennyezés következhessen be. Amennyiben vízszennyezés 

fordulna elő, úgy a katasztrófavédelmi Igazgatóságot értesíteni kell és a kárelhárítást azonnal 

meg kell kezdeni. 

6. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 

használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv 

készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. 

rendeletben foglaltakat be kell tartani. 

7. A kivitelezésnél és a végleges forgalomba helyezést megelőző munkálatoknál, ellenőrző 

Üzempróbáknál, stb. a felszín alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

előírásait maradéktalanul be kell tartani. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának 

biztosítása érdekében a létesítmények ellenőrző üzempróbáinál, üzembe helyezésénél úgy 

kell eljárni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV.14.) KvVM-

EüM-FVM rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket ne haladja 

meg. 

8. Az út területéről elvezettet csapadékvíz felszíni befogadóba akkor vezethető, illetve akkor 

szikkasztható el a területen, ha a vízminőségi paraméterek értékei megfelelnek a felszíni vizek 

minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet által előirt és 

vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 

szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerint vonatkozó 

határértékeknek és nem okoz 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. 

9. A beruházással érintett terület a Tiszamenti Vízművek Rt. (Szolnok, Kossuth Lajos út 

5.), mint közcélú vízilétesítmény üzemeltetője részére az Észak-Szabolcsi Regionális 

Vízmű és létesítményei vízbázisának védelmére kiadott, a hidrogeológiai védőterület és 

védőidom kijelölésére vonatkozó 36500/941-6/2017.alt. számú határozattal módosított, 

H-4919-01/2004. számú határozattal kijavított 2171-39/2003 számú határozattal kijelölt 

hidrogeológiai védőövezetének „B" zónáján belül helyezkedik el, ezért az érintett 

szakaszon tervezett csapadékvíz elvezetés/elhelyezés csak megfelelő műszaki 

védelemmel. illetve burkolt árkok kialakításával valósítható meg. 

 

III. Az eljárásba bevont szakkérdést vizsgáló hatóságok előírásai: 

Kulturális örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálata: 

1. A bányatelek bővítése során az elsődleges földmunkák (tereprendezés, humuszolás, 

munkaárok földtömeg kiemelése stb.) csak régészeti megfigyelés mellett végezhetők. A 

beruházó és/vagy a kivitelező vegye fel a kapcsolatot a kisvárdai Rétközi Múzeummal (4600 

Kisvárda, Csillag utca 5.; Kalli-Tutkovics Eszter, Tel.: 06-20-923-3115) és állapodjon meg a 

régészeti tevékenység elvégzéséről. 
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2. A régészeti kutatás ellátását igazoló dokumentumot az örökségvédelmi hatósághoz be kell 

nyújtani. 

Talajvédelmet érintő szakkérdés vizsgálata: 

1. 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 mezőgazdaságilag 

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

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

még átmenetileg sem tárolható. 

2. Amennyiben építéssel érintettek - a dokumentáció 21. oldalán leírt – szántó (0127 hrsz.), 

gyümölcsös (0102/17 hrsz.) és legelő (0107/2 hrsz.) művelési ágú területek, úgy gondoskodni 

kell a felső humuszos termőréteg megmentéséről, szakszerű tárolásáról és az eredeti 

rétegzettségnek megfelelő elterítéséről, illetve visszatöltéséről. 

3. Felhívom a figyelmet arra, hogy a termőföld végleges más célra történő hasznosításához, 

illetve az építési engedélyezési eljáráshoz készített talajvédelmi terv, valamint a 

humuszgazdálkodási terv előírásainak betartásával biztosítható a talajvédelmi követelmények 

érvényesítése a humuszmentésre és rekultivációra vonatkozóan.  

 

Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek 

beszerzése alól nem mentesít. 

A határozat kiadásakor alapul vett körülmények jelentős megváltozását a Főosztálynak 15 

napon belül írásban be kell jelenteni. 

Az 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 határozatot hirdetményi úton közlöm. 

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel 

véglegessé válik, amely ellen – a közléstől számított harminc napon belül - közigazgatási pert lehet 

indítani, amelyet  a Debreceni Törvényszékhez (4026 Debrecen Perényi utca 1.) címzett, de a 

Főosztályon írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott 

keresettel lehet kezdeményezni. 

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 45/A. §-a határozza meg, amelyet a 74. §-ban 

meghatározott módon kell megfizetni.  

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha 

szükségesnek tartja tárgyalást tart. 

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

elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Pro Útterv Mérnök Kft. (4400 Nyíregyháza, Nyírfa tér 2. III. em. 7. ajtó) meghatalmazása 

alapján eljáró Lipcsei Ágnes egyéni vállalkozó előzetes vizsgálat lefolytatására irányuló kérelmet 

nyújtott be a Főosztályára a Tiszabezdéd 0104/5, 0127 és 0131 hrsz.-ú területeket érintő 

önkormányzati út építésének tárgyában. 

A tervezett beruházás: 
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Tiszabezdéd belterületétől észak-nyugatra található a Kerek-Holt-Tisza nevű holtág, mely 

jelenleg a 4147 sz. Tiszabezdéd-Záhony összekötő útról leágazó földúton közelíthető meg. A tervezett 

tevékenység célja ezen földút szilárd burkolattal történő ellátása, mely a gépjárművel való közlekedés 

biztosítása mellett kerékpáros forgalmat is ki fog szolgálni. 

A Cél Tiszabezdéd külterületén a 0104/5 hrsz-ú ingatlanon kerékpározható szilárd burkolattal 

ellátott önkormányzati út építése. 

A tervezett út hossza: 904 m + 50 m sárrázó. 

A kérelem elbírálása: 

Az eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 3.§ (7) bekezdése szerint 

kerül lefolytatásra, a környezethasználó képviselőjének kérelme alapján, Khvr. 3. sz. mellékletének 37. 

pontja „Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak c) az előző pontokba nem tartozó 

országos közút, helyi közút, a közforgalom elől el nem zárt magánút és kerékpárút védett területen, 

Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül” szerint. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 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 igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: 

Díjrendelet) 1. számú melléklet 35. főszáma alapján 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint, 

amelyet az ügyfél megfizetett. 

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

az 6600-1/2021. ügyszámú levélben tájékoztatta Lipcsei Ágnes egyéni vállalkozót, hogy a 

Tiszabezdéd 0104/5, 0127 és 1001/2 hrsz. területeket érintő önkormányzati út előzetes vizsgálata 

ügyében benyújtott kérelmét teljes eljárásban bírálja el. 

A Khvr. 3. § (3) bekezdése értelmében a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció 

benyújtását követően a Főosztály hivatalában, valamint honlapján az eljárás megindításáról 

közleményt tett közzé, és a 3. § (4) bekezdés értelmében a közzétételekkel egyidejűleg 6600-4/2021. 

számon a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének megküldte a 

közleményt. A település jegyzője gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. 

 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a Főosztályhoz és 

Tiszabezdéd Község Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. 

A Főosztály a 6600-8/2021. számon értesítette Tiszabezdéd Község Polgármesterét az 

önkormányzat ügyféli jogállásáról. Az önkormányzat nyilatkozata szerint az önkormányzati út 

összhangban van a település fejlesztési és rendezési terveivel, valamint nem ellentétes annak 

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízgazdálkodási rendelkezéseivel. 

 

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

állásfoglalása, igénybevett szakértők állásfoglalása és a rendelkezésre álló adatok alapján ítéli meg a 

tervezett tevékenység környezetre gyakorolt hatását, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat 

szükségességéről. 
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A Főosztály az 6600-5/2021. számú végzésében megkereste a Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóságot, mint a természeti értékek természetvédelmi kezelőjét, hogy közölje az ügy tárgyát 

képező ingatlanok vonatkozásában rendelkezésükre álló természetvédelmi adatokat, illetve az eljárás 

szempontjából releváns tényeket. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi kezelő az üggyel kapcsolatban a 

5484-2/2021. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

„ Hivatkozva a fenti iktatószámú és tárgyú ügyre, mint természetvédelmi kezelő, az alábbi 

szakmai tájékoztatást adjuk. 

A tervezett nyomvonal által érintett Tiszabezdéd 0104/5 hrsz-ú ingatlan nem képezi részét 

sem védett, sem Natura 2000 területnek, ugyanakkor az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó 

övezetének (2018. évi CXXXIX. törvény), illetve a Tájképvédelmi terület övezetének (9/2019. (VI. 14.) 

MVM rendelet) része. 

A Tiszabezdéd 0127, 0131 és 0140 hrsz-ú ingatlanok a (HUHN20001) Felső-Tisza kiemelt 

jelentőségű természetmegőrzési terület (275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet és 14/2010. (V. 11.) 

KvVM rendelet), az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó övezetének (2018. évi CXXXIX. 

törvény), illetve a Tájképvédelmi terület övezetének (9/2019. (VI. 14.) Mvi rendelet) részét képezik, 

valamint a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekről, különösen, mint a vízimadarak élőhelyeiről 

szóló Ramsari Egyezmény alapján ramsari területnek minősülnek. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a tárgyi ingatlanok közvetlen szomszédságában a MePAR 

információs adatbázisa alapján állandó gyepterületként (Tiszabezdéd 0104/4a, 0104/16, 0104/17, 

0104/18, 0107/2 hrsz.), illetve környezeti szempontból érzékeny állandó gyepterületként (Tiszabezdéd 

0135/1, 0138/21, 0140 hrsz.) nyilvántartott gyepek találhatóak. 

Igazgatóságunk adatbázisa alapján a beruházás által érintett területről tövisszúró gébics 

(Lanius collurio), illetve vöröslábú hegyisáska (Odontopodisma rubripes) előfordulásáról, valamint a 

kiemelt közösségi jelentőségű élőhely (91E0*-Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus 

excelsior) alkotta ligeterdök (Alno-Podion, Alnion incanae, Salicion albae) jelenlétéről rendelkezünk 

információval. 

A természet védelméről szóló 1996. évi Lill. törvény 43. 5 (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.” 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 

(X. 8.) Korm. rendelet 4. $ (1) bekezdése értelmében „A Natura 2000 területek lehatárolásának és 

fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. 

számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének 

megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául 

szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.” 

Az európai parlament és a tanács A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási 

rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó 

szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló 1307/2013/EU rendelet 3. fejezet 45. cikkének (1) bekezdése alapján „A 

tagállamok kijelölik azokat az állandó gyepterületeket, amelyek a 92/43/EGK irányelv vagy a 

2009/147/EK irányelv hatálya alá tartozó területeken, ideértve az e területeken található tőzeges és 

vizes élőhelyeket is, környezeti szempontból érzékenynek számítanak, és amelyek szigorú védelmet 

igényelnek annak érdekében, hogy ezen irányelvek célkitűzései teljesíthetők legyenek. A tagállamok a 

környezeti szempontból értékes állandó gyepterületek védelmének biztosítása érdekében úgy 

dönthetnek, hogy a 92/43/EGK irányelv vagy a 2009/147/EK irányelv hatályán kívül eső további 

érzékeny területeket jelölnek ki, ideértve a magas kötöttszén-tartalmú talajon fekvő állandó 

gyepterületeket is. A mezőgazdasági termelők az első albekezdésben, illetve adott esetben a második 
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albekezdésben foglaltak szerint a tagállamok által kijelölt területeken elhelyezkedő állandó 

gyepterületet nem alakíthatják át és nem szánthatják fel." 

A Lipcsei Ágnes e.v. (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. II. em. 10.) által készített 

„ONKORMÁNYZAT ÚT ÉPÍTÉSÉNEK ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA” című 

anyagban foglaltakkal kapcsolatban az alábbi észrevételeket tesszük: 

• A dokumentum 7.3. A beruházás hatása az élővilágra című fejezetben szerepel, hogy „A tervezett 

tevékenység értékes élővilágot nem veszélyeztet, védett vagy fokozottan védett faj élőhelyét nem 

szünteti meg, azok táplálkozó területének megszűnését nem okozza.” Véleményünk szerint ez nem 

állja meg a helyét, hiszen ezen megállapítás alatt kifejtik, hogy a területen található, jelentős számban 

őshonos fajokból álló faegyedek, illetve cserjék eltávolításra kerülnek. Ezek kivágása, valamint az út 

kiszélesítése, hozzá kapcsolódó részi és szikkasztó árok kialakítása a térségben előforduló élővilág - 

többek között védett, illetve közösségi jelentőségű fajok - számara élőhelyvesztéssel jár. Fontos 

továbbá megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy az út szélesebbé válása az ún. kiterjedése is nő, mely 

szintén kedvezőtlen a természetes élőhelyek és a hozzájuk kötődő fajok tekintetében. 

• Szintén a dokumentumban található, hogy „Természetes vagy természetközeli élőhely nem szűnik 

meg és nem sérül. Az élővilágot terhelő hatások többnyire az építéssel érintett ingatlan(ok) területén 

érvényesti(nek).” Álláspontunk szerint a beruházás által igénybe vett területeken megtalálható gyepek, 

cserjés és fás vegetációk is lehetnek természetes élőhelyek 

• Ugyancsak megfogalmazásra kerül a dokumentációban, hogy. „A kedvezőtlen hatás populációk 

pusztulásához nem vezet, a társulások visszaszorulásától nem kell tartant, mivel értékes, nagy 

diverzitású élőhely szerintett és a szomszédos telkeken nem található.” Adott kontextusból kiragadott 

mondat, illetve magának a tervezett útépítésnek a megfeleld feltételekkel történő kivitelezése esetén 

valóban kis mértékű a szomszédos területekre gyakorolt várható hatása, ugyanakkor fontos 

megjegyezni, hogy a szomszédos telkeken természetvédelmi szempontból kiemelten jelentős, a rá 

jellemző fajoknak élőhelyül szolgáló gyepek és közösségi jelentőségű élőhely találhatóak. 

• A vizsgálati dokumentációban megjegyzik, hogy „A beruházás során folytatott tevékenység mind az 

építés, mind az üzemeltetés során nem okoz kárt, illetve jelentősen nem befolyásolja következőket: 

szaporodási helyek, fészkelőhelyek, dürgőhelyek, pihenőhelyek, táplálkozóhelyek, vonulóhelyek 

nyugalmát; az egyedek állományai közötti szabad mozgás meglétét; az egyedek és élőhelyek 

fennmaradásához szükséges egyéb környezeti tényezők - különösen a táplálékállatok vagy növények, 

talajszerkezet, vízháztartás, mikroklimatikus tényezők fennmaradása - fennállását; az állománylimitáló 

tényezők változásait; a ragadozók állományának növekedését.” A fenti megállapítások véleményünk 

szerint nem helytállóak, hiszen az út megerősítése által a forgalom növekedését várja a beruházó, 

amely jelentősebb zavaró hatást eredményez a környező területekre, illetve azok élővilágára. 

Ezenkívül az út szélesítésének köszönhetően növekszik a szegélyhatás, illetve az út alapjának 

tömörítés és az út aszfaltozásnak köszönhetően lokálisan változik a talajszerkezet, a vízháztartás és a 

mikroklimatikus tényezők is. 

A fenti jogszabályi helyeket is figyelembe véve, tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás 

megfelelő feltételekkel történő kivitelezése esetén csak kis mértékben vesz igénybe természeti 

területet, valamint a rendelkezésünkre álló adatok és információk alapján a tervezett 010475, 0127, 

0131 hrsz-u ingatlanokat érintő útépítéssel szemben természetvédelmi szakmai szempontból kifogást 

nem emelünk. ” 

 

A Főosztály az 6600-6/2021. számú 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. pontjában szereplő szakkérdésekben szakhatóságként a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste meg. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/7183-1/2021.ált. 

számú szakhatósági állásfoglalásában előírások betartása mellett hozzájárult a tervezett tevékenység 
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megvalósításához. Előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza. Állásfoglalását az alábbiakkal 

indokolta: 

„ A Főosztály 2021. december 15-én érkezett 6600-6/2021. számú megkeresésében a Pro 

Útterv Mérnök Kft. (4400 Nyíregyháza, Nyírfa tér 2. II. em. 7.) megbízásából eljáró Lipcsei Ágnes által 

kérelmezett, Tiszabezdéd 0104/5, 0127 és 0131 hrsz.-ú területeket érintő önkormányzati út építésére 

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. számú táblázatának 2. és 3. 

pontja 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: 

• Tiszabezdéd belterületétől észak-nyugatra található a Kerek-Holt-Tisza nevű holtág, mely jelentős 

turisztikai, rekreációs célú forgalmat vonz be a településről és a környékről. A holtág jelenleg a 4147 

sz. Tiszabezdéd-Záhony összekötő útról leágazó földúton közelíthető meg. Az építés célja külterületi 

útépítés cél jellegű forgalom kiszolgálására a 4147 sz. fő közlekedési út (hrsz. 087/142) és a Tisza 

töltés (hrsz. 0127) között. A forrásvolumentől függően a Kerek Holt-Tisza (hrsz. 0137) tóig tervezik az 

építést. 

• A közhiteles ingatlannyilvántartás alapján a 0127, 0131 és 0140 hrsz.-ú területek nagyvízi mederben 

helyezkednek el. 

• A tervezett szilárd burkolattal ellátandó út hossza: 904 m + 50 m sárrázó. A kivitelezés várhatóan 

2022.-ben valósul meg. 

• A bakhátas kialakítású, 2,5% esésű szilárd burkolaton keletkező csapadékvíz a tervezett földmedrű 

szikkasztó árkokban, természetes módon szikkad el. A minimum 50 cm mély árkok szakaszosan 

kerülnek kialakításra, átlagosan 66,0 m hosszú egységekben. Oldalrézsűjük 1 : 1,5 -es kialakítással 

tervezett, fenékszélességük 40 cm. 

• A tervezett útépítés során sincs vízhasználat, vízvételi lehetőség nincs.  

• A benyújtott tervdokumentáció szerint a tervezett tevékenység nem jár a vizekbe történő 

beavatkozással, felszín alatti vizek igénybevételével. 

• A Katasztrófavédelmi Igazgatóság továbbá megállapította, hogy Tiszabezdéd település a 219/2004. 

(VII 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM 

rendelet szerint a felszín alatti vizek szempontjából a fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny 

területek közé került besorolásra. 

• A beruházással érintett terület a Tiszamenti Vízművek Rt. (Szolnok, Kossuth Lajos út 5.), mint 

közcélú vízilétesítmény üzemeltetője részére az Észak-Szabolcsi Regionális Vízmű és létesítményei 

vízbázisának védelmére kiadott, hidrogeológiai védőterület és védőidom kijelölésére vonatkozó 

36500/941-6/2017.ilt számú határozattal módosított, H-4919412004. számú határozattal kijavított 

2171-39/2003. számú határozattal kijelölt hidrogeológia védőövezetének „B” zónáján belül 

helyezkedik el, ezért a csapadékvíz közvetlen elszikkasztása nem megengedett. A vízbázisok, a 

távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. 
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(VIL 18) Korm. rendelet alapján az érintett szakaszon tervezett csapadékvíz elvezetés elhelyezés 

csak megfelel műszaki védelemmel, illetve burkolt árkok kialakításával valósítható meg. 

• A tevékenység - fenti előírás betartása esetén - megfelel a felszín alatti vizek minősége védelmére 

vonatkozó jogszabályi követelményeknek. 

• A létesítmény megvalósítása az ivóvízbázis védelmére, valamint a vizek lefolyására vonatkozó 

jogszabályi követelményeknek megfelel. 

• A létesítmény megvalósítása az árvíz és a jég levonulására sem gyakorol hatást. 

A tevékenységek végzésének vízvédelmi feltételeiről, követelményeiről a felszín alatti és felszíni 

vizek jó minőségi állapotának elérése, biztosítása érdekében a vizek szennyeződésének 

megelőzéséről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bekezdése, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet 4. és 9. §-a alapján rendelkezem. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva. Tiszabezdéd 

0104/5, 0127 és 0131 hrsz.-i területeket érintő önkormányzati út építésére vonatkozó előzetes 

vizsgálata ügyében indult engedélyezéshez hozzájárult, tekintettel arra, hogy a tevékenységhez 

kapcsolódó vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények az előírások maradéktalan betartásával 

biztosíthatók. 

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. (X.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014 (IX.4.) Korm. rend.) 10.6 

(32) 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. (VLL.21.) Korm. rendeletben és a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyújtó-

gazdálkodási tervéről (VGT2) szóló 1155/2016. (II.31.) Korm. határozatban foglaltaknak való 

megfelelőséget. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a telephelyen 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. (VIL 21.) Korm. rendeletben valamint a felszín alatti vizek védelméről 

szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

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

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. ” 
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A Főosztály 6600-7/2021. számú ügyiratában a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) 

bekezdése és 5. számú melléklet 1. táblázata alapján, a hatáskörükbe tartozó szakkérdés 

vizsgálatával kapcsolatban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztály Közegészségügyi Osztályát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi 

és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztályát, Szabolcs- 

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát és a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali 3. Osztályát 

kereste meg. 

 

o A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztály az SZ/NEF/1550-2/2021. számú szakkérdés vizsgálatában 

megállapította, hogy a tervezett 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 az alábbi: 

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

Főosztálya meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai állásfoglalás kialakítására vonatkozó 

feladatkörrel és szakmai ismerettel rendelkezik. 

A megkereső főosztály által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet 

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

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § 

rendelkezéseire, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében 

meghatározott szakkérdésekre 

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

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

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

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

kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni 

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

Főosztálya megállapította, hogy: 

 a tervezett önkormányzati út létesítése és üzemeltetése 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, 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. ” 

 

o A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály az SZ/106/01915-2/2021. 

számon a kulturális örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálata során tett kikötéseit a határozat 

rendelkező része tartalmazza. Indoklása az alábbi: 
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„ A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a hatósági 

nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyet érint. 

A beruházás által érintett régészeti lelőhelyet csak szórványos anyagokból ismerjük, a lelőhelyen 

szisztematikus régészeti kutatás, kis felületű feltárás még nem történt, így nem ismerjük a lelőhely 

vertikális és horizontális kiterjedését, állapotát és intenzitását, illetve a korábbi építési tevékenység 

során bekövetkezett bolygatás mértékét. Továbbá meg kell jegyeznünk, hogy Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye területén szisztematikus régészeti terepbejáráson alapuló régészeti topográfia nem 

készült, így nem rendelkezünk minden olyan területről adatokkal, ahol régészeti leletek eredeti 

összefüggéseikben találhatóak a földben, ezért az út és a parkoló létesítéshez kapcsolódó 

földmunkák során nemcsak érinthetnek régészeti rétegeket, hanem át is vághatják azt. 

A Kötv. 19 § (2) bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak 

régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A Kötv. 22 § (1) bekezdése szerint „nyilvántartott 

régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti 

feltárást kell végezni.” 

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

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

védettségi fokozat figyelembevételével a hatóság – jogszabályban meghatározottak szerint – a 

megelőző feltárás keretében 

a) régészeti megfigyelést ír elő, ha 

aa) a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érint a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyet és a régészeti  örökség elemei, 

ab) a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos 

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

elemeinek jelentkezési szintjét 

ad) a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával 

bolygatták vagy 

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

el.” 

Az előírt módszer a régészeti megfigyelés. 

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

által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése és a tevékenység régészeti 

dokumentálása. 

A kulturális örökség védelmével kapcsolat szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet 

(továbbiakban Korm. r.) 35. § (1) bekezdése szerint: „Ha a régészeti megfigyelés során régészeti 

bontómunka válik szükségessé, az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti 

bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.” 

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

szerinti rendelkező megyei hatókörű városi múzeum (Jósa András Múzeum Régészeti Osztály 4400 

Nyíregyháza, Benczúr tér 21.; Dr. Körösfői Zsolt, Tel.: 06-42/315-722) jogosult. 

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

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

Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 4. pont B oszlopa, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítás 24. § és 

61. § -a, illetékességét a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. 

§ (1) bekezdése határozza meg. ” 
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o A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály SZ/84/02964-2/2021. számon a talajvédelmet érintő szakkérdés 

vizsgálatában tett előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza. Indoklása az alábbi: 

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

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

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

talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak”. „A beruházások megvalósítása során a beruházó 

köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről és hasznosításáról.” 

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 állásfoglalást a talajvédelmi hatóság a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) vonatkozó 

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

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: Lipcsei Ágnes egyéni vállalkozó /4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 3. II. em. 10./; tervszám: 1140/2021.; készült: Nyíregyháza, 2021. október) alapján adta ki. „ 

 

o A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali 

Osztály 2. 18002/1/2022. számú szakkérdés vizsgálatában az alábbiakat állapította meg: 

„ A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a szóban forgó külterületei ingatlanok művelés 

alól kivett / önkormányzati út és töltés megnevezéssel vannak nyilvántartva. A kivett ingatlanokra a 

2007. évi CXXIX. (termőföld védelméről szóló) törvény hatálya nem terjed ki, így a tervezett beruházás 

megvalósításához az ingatlanügyi hatóság külön engedélye nem szükséges. „  

 

A Főosztály a Khvr. 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 6600-3/2021. számú végzésében 

megkereste Tiszabezdéd Község Jegyzőjét, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti 

település jegyzőjét a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel 

kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való 

összhang megállapítása érdekében. 

Tiszabezdéd Község Jegyzője a TB/2039-2/2021. számú iratában az alábbi nyilatkozatot tette: 

„ Tiszabezdéd Község jegyzője, a Pro Útterv Mérnök Kft-t (4400 Nyíregyháza, Nyírfa tér 2 III. 

em. 7. ajtó) megbízásából eljáró Lipcsei Ágnes ev. tervező kérelmére a Tiszabezdéd külterületén, a 

0104/5, 0127 és a 0131 hrsz-ú területeket érintő önkormányzati út építése tárgyában indított előzetes 

vizsgálati eljárásban nyilatkozom, hogy a Tiszabezdéd 0104/5, 0127 és 0131 hrsz-ú területeket érinti 

tervezett beruházás Tiszabezdéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (VII.1.) 

önkormányzati rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzatával és Szabályozási Tervével 

összhangban van, a meglévő út felújítására készített előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek 

megfelelnek a Tiszabezdéd településfejlesztési településrendezési követelményeinek. A tervezett 

beruházás helyi természeti területet vagy értéket nem érint, nem ellentétes a település környezet- és 

természetvédelmi rendelkezéseivel. Nyilatkozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL törvény 25. §-a alapján, megkeresésre adtam ki. „ 
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Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

1. Hulladékgazdálkodási hatáskörben vizsgált – a hulladékképződés megelőzését szolgáló 

intézkedések, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése, a 

hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések 

kockázata, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezése, a hulladék 

kezelésének megfelelősége, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, 

valamint építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelése – szakkérdés: 

A kitermelt és külön deponált humusz (amennyiben humuszdepóniát alakítanak ki) nem 

minősül hulladéknak. Humuszmentés esetén a mentett talajt eredeti rendeltetésének megfelelően a 

további felhasználásig, vagy a helyszínről történő elszállításig átmenetileg deponálni kell. 

A tervezett tevékenység során elsősorban kommunális hulladékok, valamint biológiailag 

lebomló hulladékok (a területet borító növényzet letermelésekor) keletkeznek. A növényzet irtása 

során keletkező növényi hulladékokat elkülönítetten kell gyűjteni és vagy a helyszínen komposztálni, 

vagy a helyi kommunális hulladék közszolgáltatónak átadni. Növényi hulladék aprítása, 

komposztálása és égetése a tervezési területen nem történik. 

Az létesítés során keletkező hulladékok megfelelő gyűjtési rendszerének kialakításával, illetve 

a hulladékok további kezelésének, hasznosításának megoldásával nem okoz környezetterhelést a 

tevékenység. 

2. Levegőtisztaság-védelem: 

A tervezett építés során a dízel üzemű munka/építőipari gépek motorikus légszennyezése 

illetve a földmunkálatok során keletkező por okoz légszennyezést. 

A levegőminőségre gyakorolt hatás vizsgált területe a tervezett út nyomvonala és ennek 50 

méter széles környezete. 

A lakott ingatlanoknál határértéket meghaladó koncentráció nem jelenik meg. A hatásterületen 

belül a légszennyező anyag koncentrációja nem éri el az egészségügyi szempontból kedvezőtlennek 

tekinthető határértéket. 

3. Zaj- és rezgésvédelem: 

Környezeti zajkeltés gyakorlatilag csak az építési munkálatok ideje alatt mértékadó. A 

rendelkezésre álló adatok figyelembe vételével prognosztizált zajterjedés alapján megállapítható, 

hogy az építési, kivitelezési eredetű zajhatások az adott építési időintervallumra vonatkozó terhelési 

határértékek alatt maradnak. A tárgyi út üzemelése: forgalma sem okoz határértéket meghaladó 

zajterhelést. Éjszaka nincs építés. 

Védendő lakóépületek legközelebb a területen végzett tevékenység határától dél-keleti 

irányban falusias lakóövezetben találhatók. A tényleges legközelebbi lakóterület 350 méterre, a kijelölt 

620 méterre található. Ellenben a létesítés során megállapított 116 méteres hatássáv területén belülre 

zajtól védendő épületek (telephely) esnek. 

A benyújtott dokumentáció szerint az út zajvédelmi hatásterületén belül helyezkednek zajtól 

védendő létesítmények, ezért az üzemeltetőnek a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése és (3) b) pontja alapján a 

tevékenység megkezdése előtt zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie a Főosztálytól. 

4. Természetvédelem: 

A tervezett tevékenység helyszíne a Tiszabezdéd 0127, 0131 és 0140 helyrajzi számú 

ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Natura rendelet) és az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM 

rendelet alapján Natura 2000 területek (HUHN20001 Felső-Tisza kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési terület). 
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Amellett az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó övezetének (2018. évi CXXXIX. 

törvény), illetve a Tájképvédelmi terület övezetének (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet) részét képezik, 

valamint a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekről, különösen, mint a vízimadarak élőhelyeiről 

szóló Ramsari Egyezmény alapján ramsari területnek minősülnek.Továbbá a tárgyi ingatlanok 

közvetlen szomszédságában a MePAR információs adatbázisa alapján környezeti szempontból 

érzékeny állandó gyepterületként (Tiszabezdéd 0135/1, 0138/21, 0140 hrsz.) nyilvántartott gyepek 

találhatóak. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisa alapján a beruházás által érintett területről 

tövisszúró gébics (Lanius collurio), illetve vöröslábú hegyisáska (Odontopodisma rubripes) 

előfordulásáról, valamint a kiemelt közösségi jelentőségű élőhely (91E0*-Enyves éger (Alnus 

glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) jelenlétéről rendelkezünk információval. 

A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapítható, hogy az 

út környezetében lévő, vizsgálati területen előforduló magasabb rendű növényzetre, kétéltű- és 

hüllőfajokra, a madárfaunára, összességében az élővilágra előreláthatólag az építési tevékenység 

negatív hatása mérsékelhető a rendelkező részben tett előírások betartásával. Ezért a munkálatokkal 

érintett útvonal mellett lévő Natura 2000 területek védelme, illetve az azokat esetlegesen érő negatív 

hatások mérséklése, minimálisra csökkentése érdekében a Főosztály a fenti előírásokat tette. 

A dokumentáció szerint a tervezési területen kialakuló földdepóniák potenciálisan alkalmasak 

lennének üreglakó madarak – a fokozottan védett gyurgyalag (Merops apiaster) és a védett 

partifecske (Riparia riparia) – fészkelésére. A költési időszakban nem zavart földdepóniáknál a 

jelenséggel számolni kell! 

A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, 

valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok 

közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet szerint a gyurgyalag (Merops apiaster) fokozottan 

védett faj, eszmei értéke 100.000, - Ft; a partifecske (Riparia riparia) védett faj, eszmei értéke: 

50.000,- Ft. 

A Tvt. 43. § (1) bekezdése értelmében tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, 

károsítása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, élőhelyének 

lerombolása, károsítása. 

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban:Natura 2000 rendelet)  4. § (1) bek.szerint a 

Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú 

mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező 

természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 

területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 

feltételeinek biztosítása. 

 

Felhívom figyelmét, hogy a Natura 2000 rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján védett 

területnek nem minősülő Natura 2000 területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a 

terület helyreállításához (cserjeirtás).  

 

A Natura 2000 rendelet 9. § (1) c) pontja alapján védett területnek nem minősülő Natura 2000 

területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 

kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához, 

kivéve a csatorna medrében, az üzemi vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport 

mederfenntartási céllal történő kivágásra. 

 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (Evt.) 
rendelkezései szerint: 

4. § (2)
 
E törvény hatálya nem terjed ki a fával, faállománnyal borított területek közül: 
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a) az arborétumra; 

b) a közparkra; 

c) az üzemmel, állandó jellegű mezőgazdasági telephellyel, temetővel, valamint közüzemi 
létesítményekkel azonos földrészleten lévő, művelés alól kivett területre; 

d) az ingatlan-nyilvántartás szerint a település zártkertjében fekvő ingatlanra, a nemzeti vagy 
közösségi támogatással létesített erdő, valamint az állam 100%-os tulajdonában álló földrészlet 
kivételével; 

e) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: 
Földforgalmi törvény) szerinti tanya területére; 

f) a közút, vasút, árvízvédelmi töltés, csatorna, valamint egyéb vonalas műszaki létesítménnyel 
azonos földrészleten lévő, művelés alól kivett területre; 

g) a honvédelmi és katonai célú építményeknek az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kijelölt és körülkerített működési és 
védőterületére; 

h) a fás szárú növényekből álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényre; 

i) a belterületre, az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) erdőrészletként 
nyilvántartott erdők, valamint erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületek 
kivételével; 

j) a karácsonyfa, díszítőgally, vadgyümölcs és vessző termelését szolgáló területre; 

k) az erdészeti hatóság engedélyével termelésből kivont területre. 

 
A Főosztály a döntés során a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 5484-2/2021. számú 

állásfoglalását maradéktalanul figyelembe vette. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (1) bekezdése értelmében tilos a 

védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, elpusztítása, szaporodásának és más 

élettevékenységének veszélyeztetése, élőhelyének lerombolása, károsítása. 

Fenti előírások teljesülése esetén a tervezett tevékenység folytatásával szemben természet 

szempontból kizáró ok nem merült fel, a tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért. 

5. Földtani közeg, felszíni-, felszín alatti víz védelme: 

A tervezett útépítés alapvetően közlekedési célra szánt kivett területet, azaz utat érint, de a 

műszaki terv mezőgazdasági (szántó), erdőgazdasági (erdő), vízgazdasági (ártér), különleges (vízmű) 

területhasználatú felszínekre is kiterjed. 

A telepítés során sem a felszíni, sem a felszín alatti vizekbe szennyezőanyag kibocsátás nem 

történik. A telepítés fázisa felszín alatti vizek igénybevételével nem jár. 

A földmunka végzése során szennyezőanyag elfolyás csak a munkagépekből lehetséges, ami 

azonban a gépek állapotának megfelelő szinten tartásával, ellenőrzésével megelőzhető. 

Szennyezőanyag talajra jutása esetén azonnal intézkedni kell az anyag és a szennyezett földtani 

közeg eltávolításáról, így a talajvíz szennyezése is kizárható. A terület felszíni vizet nem érint. 

Közvetlen felszíni vagy felszín alatti vízszennyezés nem történhet. 

6. Éghajlatvédelem: 

A telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése szerint, a beruházási 

helyszín kitettsége alacsony a tervezett tevékenység esetében azonosított éghajlatvédelmi 

érzékenységnek, ezért potenciális hatás nem azonosítható.  

A tervezett tevékenység összességében éghajlatvédelmi szempontból nem kifogásolható. 

 

7. Országhatáron átterjedő környezeti hatások:  

A tervezési terület földrajzi elhelyezkedéséből adódóan nem várható. 

 



16 
 

A Főosztály döntését a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak, a 

szakhatóság állásfoglalása, a szakkérdésben adott nyilatkozatok, a megkeresésre adott válasz 

alapján hozta meg, és megállapította, hogy a Khvr. 5. sz. mellékletében szereplő szempontok 

figyelembevételével a tervezett tevékenység megvalósításából és fenntartásából nem feltételezhető 

olyan jelentős környezeti hatás, amely környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását 

szükségessé tenné és a tevékenység az egységes környezethasználati hatálya alá sem tartozik. 

A Főosztály a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy a területi 

környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozó a 

tevékenység megvalósításához mely engedélyek beszerzése szükséges. A tevékenység csak 

az engedély véglegessé válását követően kezdhető meg. 

 

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 Főosztály hulladékgazdálkodási hatáskörében vizsgálta a környezetvédelmi és 

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

Kormányrendelet 5. számú melléklete I/18. pontjában szereplő szakkérdést. 

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 Főosztály a határozatot a Kvt. 67. § (1) bekezdése és a Khvr. 5. § (2) bekezdés ac) pontja 

alapján, illetve a Khvr. 3.§, 4.§ és 5. §-ai szerint lefolytatott eljárásban, az Ákr. 80. § (1) bekezdés 

szerinti formában és a 81. § (1) bekezdés szerinti tartalommal hozta meg. 

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és 

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

Korm. rendelet 9. § (1) c) pontja és (2) bekezdése, 13. § (1) c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét 

a rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. A Főosztály a hulladékgazdálkodási hatáskörét és 

illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdése állapítja meg. 

A Főosztály a határozat közhírré tételéről a Korm. r. 5. § (6) bekezdése szerint gondoskodik. 

Az így közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekinti közöltnek. 

A határozat ellen a közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségét az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdés rendelkezése biztosítja. 

A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét 

és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A keresetlevél tartalmi követelményeit a 

Kp. 37. §-a határozza meg.  

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

CCXXII. törvény (továbbiakban E-ügyintézési tv.) alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra 

kötelezett a keresetlevelet is kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási 

rendeleteiben meghatározott módon nyújthat be. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek 

körét az E-ügyintézési tv. 9. §-a határozza meg. 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási 

bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendeletben foglaltak 

szerinti nyomtatványon is előterjesztheti (19. számú melléklet). Amennyiben a személyesen eljáró 

természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu 

igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére. Ezen esetben a 
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keresetlevél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával 

nyújtható be a közigazgatási döntést hozó szervnél. 

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely 

szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, s azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság 

tárgyaláson kívül a határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban 

kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.  

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét és a megfizetésének 

módját az Itv. 45/A. §-a és a 74. §-a határozza meg. 

A Főosztály a határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatósággal, mint szakhatósággal, valamint a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése 

alapján közli. 

 

Nyíregyháza, 2022. január 14. 

 

 

Román István 

kormánymegbízott  

nevében és megbízásából  

 

 

 

Rozinka Zsolt Illés 

főosztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értesülnek: elektronikus úton 

Véglegessé válás előtt: 

1. Lipcsei Ágnes egyéni vállalkozó 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

4. Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 

Osztály 

5. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

6. Tiszabezdéd Község Önkormányzat 

7. Irattár 

Véglegessé válás után: 

1. Lipcsei Ágnes egyéni vállalkozó 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. 
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