
 

 

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FÔOSZTÁLY  
KOMPLEX KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI, KÁRMENTESÍTÉSI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY 

4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14.  4400 Nyíregyháza, Pf.: 246.  Telefon: (42)598-930  Fax: (42)598-941  
E-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu  Honlap: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu 

 

Nyíregyházi Járási Hivatala 
 

Ügyiratszám: 5-12/2020. Tárgy: 5-8/2020. számú határozat kijavítása  
Ügyintéző: Linczer Norbert /  

Lejtényiné dr. Koós Erzsébet 
Hiv. sz.: - 

Telefon: (42) 896-115 / 896-113 Melléklet: - 
 
 

V É G Z É S 
 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a 2020. január 28-án kelt 

5-8/2020. ügyiratszámú határozat rendelkező részének III. pontjában, valamint a határozat Indokoló 

részében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági 

állásfoglalásának a „36500/3939-1/2019.ált.” ügyiratszámát  

 

a „36500/7639-3/2019.ált.” ügyiratszámra 

 

hivatalból kijavítja. 

 

Jelen végzés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Az 5-8/2020. számú határozat kijavítással érintett 

része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. A jogorvoslatról szóló 

tájékoztatást az 5-8/2020. számú határozat tartalmazza. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci 

út 45.) meghatalmazásából eljáró UVATERV Zrt. – UNITEF’83 Zrt. Konzorcium (Konzorciumvezető: 

UVATERV Zrt. Székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.) 2019. december 10. napján kérelmet 

nyújtott be a 492 sz. Porcsalmai átkötő út (a tervezett M49 autóút és a 49. sz. főút között) előzetes 

vizsgálatára vonatkozóan. 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (továbbiakban Nkj tv.), valamint az egyes 

közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 

345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése, 1. melléklet 1.301 pontja, 1/a. melléklet 1.157 pontja 

és 2. melléklet 9. pontja alapján a tervezett beruházásra vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű.  

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

bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és 3. melléklet 87. a.) pontja 

alapján a tervezett tevékenység előzetes vizsgálat köteles.  

 

A Főosztály a NIF Nemzeti Infrastruktúra fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság kérelmére az 

előzetes vizsgálati eljárást lefolytatta és kiadta az 5-8/2020. számú határozatot. 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2020. február 07.-én érkezett 

36500/7639-5/2019.ált. számú levelében jelezte, hogy a határozatban a szakhatósági állásfoglalásuk 

száma elírásra került. A Főosztály ennek megfelelően kijavítja a szakhatósági állásfoglalás számát az 5-

8/2020. számú határozat rendelkező részében és indoklásában a „36500/7639-3/2019.ált.” számra. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 90. § (1) 

bekezdése alapján, ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy érdemére, a 

hatóság a döntést kijavítja. A hivatkozott jogszabályi előírás alapján a Főosztály az 5-8/2020. számú 

határozat rendelkező részét és indoklását a rendelkező rész szerint kijavítja, mivel az olyan elírást 

tartalmazott, amely nem hat ki az ügy érdemére.  

 

Az Ákr. 90. § (2) bekezdése szerint a kijavítást a hatóság közli azzal, akivel az eredeti döntést közölte. A 

határozatot hirdetményi úton közlöm az Nkj tv. 2. § (1) és (2) bekezdése alapján, az Nkj tv. 2. § (2) 

bekezdése alapján a határozat közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap. 

 

Az Ákr. 90. § (3) bekezdése szerint a döntés kijavítással érintett része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak 

van helye, mint az eredeti döntés ellen volt.  

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat ellen közigazgatási pert lehet kezdeményezni a 

közléstől számított 30 napon belül a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a 

Főosztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus 

úton benyújtott keresetlevéllel. A pert a bíróság tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének 

kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, 

az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek helye nincs. A 

keresetlevél kötelező tatalmi elemeit és a kereseti kérelem fajtáit a közigazgatási perrendtartásról szóló 

2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.). 37-38. §-ai tartalmazzák. 

 

A végzést az Ákr. 90. § (1) bekezdés alapján hoztam, az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerinti formában a 81. 

§ (1) bekezdése szerinti tartalommal. Az Ákr. 116. § (4) bekezdés e.) pontja alapján a végzés ellen önálló 

fellebbezésnek nincs helye, azonban az Ákr. 90. § (3) bekezdése alapján a döntés kijavítással érintett 

része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen van.  

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést 

az Ákr. 116. § (4) e) pontja zárja ki. A közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. § (3) bekezdése alapján került 

megállapításra. A keresetlevél benyújtásának helye és ideje a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján került 

megállapításra. Közigazgatási perben tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről a Kp. 77. §-a alapján 

adtam tájékoztatást 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 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) bekezdés d) pontja és (2) bekezdése, 13. § (1) c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 

8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Nyíregyháza, 2020. február 14. 

 

 

 

 Dr. Galambos Ildikó 

 hivatalvezető  

 nevében és megbízásából  

 

  Rozinka Zsolt Illés 

 főosztályvezető 
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Értesülnek: 

(Elektronikus úton visszaigazolással) 
1. UVATERV Zrt. (10867156) 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

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

Osztály  

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

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

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Földhivatali Osztály  

6. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály 

Erdőfelügyeleti Osztály 

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

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

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály  

9. Porcsalma Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 

10. Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 

11. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság  

12. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

13. Irattár 

 

A végzést közhírré tétel útján közlöm az érintett nyilvánossággal. 

 


