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HATÁROZAT 

 

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

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

természetvédelmi hatóság – Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) 

megbízásából a Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. (6000 Kecskemét, Katona József 

tér 6. II./8A.) kérelme alapján a 493. sz. főút Baktalórántháza-Nyírbátor (41-471 út között) közötti 

szakasz 11,5 t-ás burkolatmegerősítés előzetes vizsgálatára irányuló kérelmét megvizsgálta és 

megállapította, hogy beruházás megvalósításából 

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 települések belterületi szakaszát érintő kivitelezésének 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) Kivitelezés során a lehető legkevesebb fa kivágására kell törekedni, Natura 2000 és/vagy védett 

területeken az esetleges fa- és cserjeirtással járó munkálatokat az erdészeti/ természetvédelmi 

hatóság engedélyével, a fészkelési és vegetációs időszakon kívülre kell időzíteni (az adott év 

október 15 és következő év március 15. között engedélyezett). Idős, értékes faegyedek 

kivágása nem elfogadható. 

 

A Főosztály az előzetes vizsgálat során megállapította továbbá, hogy a tervezett 

tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, mivel a tervezett tevékenység Nyírgyulaj 

község településrendezési eszközeivel jelenleg nincs összhangban. 

A tervezett tevékenység és a településrendezési eszközök közötti összhangot meg kell 

teremteni, ezáltal a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság 

döntéséig meg kell szüntetni. 

 

A tervezett tevékenység az alábbi előírások betartása mellett nem lesz jelentős hatással a 

környezetre: 

I. A Főosztály előírásai: 

Hulladékgazdálkodási előírások: 

1. A kivitelezés során keletkező építési-bontási hulladékok előkezelése, hasznosítása csak 

érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető. 

Levegőtisztaság-védelmi előírások: 
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1. Tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

2. A légszennyezettség kialakulásának megelőzése érdekében  

- 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. 

- Anyagszállítás során - lehetőség szerint - a település belső úthálózatait elkerülő utakat kell 

igénybe venni. 

- 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: 

1. Kivitelezési munka kizárólag nappali időszakban végezhető. 

2. A kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt 

köteles betartani. 

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

szükséges mértékben érintsen zajtól védendő területeket. 

Természetvédelmi előírások: 

A tervezett tevékenység kapcsán a benyújtott tervdokumentáció alapján természetvédelmi 

szempontból jelentős környezeti hatások nem feltételezhetőek az alábbi feltételek teljesülése esetén: 

1. A tényleges munkakezdés előtt 15 nappal elektronikus formában értesíteni kell a Hortobágyi 

Nemzeti Park Igazgatóságot (továbbiakban: Igazgatóság) (hnp@hnp.hu)! 

2. A védett és Natura 2000 területet igénybe venni (deponálás, felvonulás, gépek tárolása) a lehető 

legkisebb mértékben lehet, az csak a természetvédelmi őrrel előre egyeztetett módon és 

mértékben elfogadható. 

3. Védett fajok zavarásának csökkentése érdekében a kivitelezési munkálatokat Natura 2000 

és/vagy védett terület érintettsége esetén kizárólag fészkelési időszakon kívül (szeptember 1. és 

február 28. között) végezhető! 

4. Amennyiben olyan fák kivágásra kerül sor, ahol természetes odú található, akkor a kivágás előtt 

meg kell győződni arról, hogy az odú lakatlan. 

5. A védett és/vagy Natura 2000 területekkel közvetlenül szomszédos munkaterületet a védendő 

területtől ideiglenes védőkerítéssel kell elválasztani az építési munkálatok idejére a teljes 

tervezési területen! A védőkerítés magassága legalább 1,5 m legyen! 

6. Kiemelt figyelmet kell fordítani a talajmunkákat követően a betelepedő inváziós növényfajok elleni 

védekezésre. 

7. 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. 

mailto:hnp@hnp.hu
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8. A keletkezett gödröket, árkokat betemetés előtt minden esetben ellenőrizni kell, a beléjük esett 

védett vagy fokozottan védett hüllő és kétéltű fajokat ki kell menteni. 

9. A kitermelt és visszatöltésre nem kerülő faanyag helyszínen történő szétterítése 

természetvédelmi szempontból nem támogatható. Gyepen történő deponálás nem megengedett. 

10. A kivitelezés során deponált föld esetében, kiemelt figyelmet kell fordítani a függőleges 

homokfalak lehálózására vagy rézsutassá tételére, ugyanis védett madarak (gyurgyalag, parti 

fecske) befészkelése esetén a depóniák felhasználását nem lehet elkezdeni, vagy fel kell 

függeszteni az ahhoz kapcsolódó munkálatokat 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. 

11. Az átmeneti vízfelszíneknél, csapadékosabb részeken minimum 1 kétéltű átjáró beépítése 

szükséges a hozzá kapcsolódó terelőelemekkel az ívó- és telelőhelyek közötti időszakos 

vándorlások elősegítése érdekében. Célszerű a korszerű polimerbeton rendszerek alkalmazása.  

12. A beavatkozással érintett területeken a fragmentáció veszélye miatt korridorok biztosítása 

szükséges a területrészek összekötése, további kapcsolódása érdekében. 

13. Amennyiben a munkálatok gyepterületet érintenek, az azon való közlekedés lehetőleg száraz 

vagy fagyott talajviszonyok mellett történhet. 

14. A kivitelezési munkálatokat a környező területek károsodásának csökkentése érdekében 

lehetőség szerint az út felől kell megoldani. 

15. A Nyírgyulaj Kis-rét Natura 2000 területek útszakaszain sebességkorlátozás szükséges, így a 

maximálisan megengedett sebesség kizárólag 60 km/h lehet! 

16. A kivitelezés során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén a 

munkálatokat le kell állítani és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes természetvédelmi őrt, aki 

a helyszínen a természeti értékek védelme érdekében a munkálatokat felfüggesztheti, valamint a 

természetvédelmi hatóság útján további korlátozásokat tehet. 

II. Az eljárásba bevont szakhatóságok előírásai: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/5822-1/2022.ált. 

számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírások betartása mellett hozzájárult a 

tervezett tevékenység megvalósításához: 

1. Amennyiben sor kerül ivóvízvezetékek, szennyvízvezetékek kiváltására, megszüntetése, új 

ivóvízvezeték, szennyvízvezeték építésére, úgy azok megvalósítása/üzemeltetése vízjogi 

engedély köteles tevékenység. 

2. Amennyiben a csapadékvíz elvezető/elhelyező létesítmények nem csak az út víztelenítését 

szolgálják, hanem a hozzá kapcsolódó vízgyűjtőterület káros csapadékvizektől való 

mentesítését is, úgy megvalósításuk/üzemeltetésük vízjogi létesítési/üzemeltetési engedély 

köteles tevékenység.  

3. Vízjogi engedély köteles tevékenység esetében a forgalomba helyezési eljáráshoz hatóságom 

csak a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását követően járulhat hozzá. 

4. A beruházáshoz be kell szerezni a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelői 

hozzájárulását. 

5. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a létesítmények 

megvalósításánál, a tevékenységek végzésénél a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait 

maradéktalanul be kell tartani. 

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

hogy a talaj, illetve azon keresztül a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz 

állapotában a tevékenység ne okozzon a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 

mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást. 
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7. 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 előírt 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. 

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

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

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

szennyezettségi határértéket nem haladja meg. 

9. A tevékenység végzése során igénybe vett gépi berendezések és szállítójárművek 

üzemeltetése, karbantartása során gondoskodni kell arról, hogy üzemanyag és kenőanyag ne 

kerülhessen a talaj felszínére, valamint a felszíni és felszín alatti vizekbe. A szennyezések 

megelőzése érdekében a gépek rendszeres ellenőrzésére és a szükséges karbantartási 

munkák elvégzésére, kimondottan erre a célra kialakított, megfelelő műszaki védelemmel 

rendelkező helyen kell gondoskodni.  

10. A 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdése értelmében szennyező anyagok 

felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti 

vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező 

anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, 

illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető 

közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható. 

11. A 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 10. § (2) a) pontja szerint tilos az 1. számú melléklet 

szerinti szennyező anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén 

ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagnak felszín alatti vízbe történő közvetlen 

bevezetése. 

12. A 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 10. § (2) b) pontja szerint tilos a felszín alatti vízbe 

veszélyes anyagok közvetett bevezetése.  

III. Az eljárásba bevont szakkérdést vizsgáló hatóságok előírásai: 

Kulturális örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálata: 

1. A beruházás tekintetében a hatályos jogszabályoknak tartalmi és formai szempontból 

megfelelő előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, és azt hatóságomnak a feltárási 

projekttervvel együtt véleményezésre be kell nyújtani: 

a. Az előzetes régészeti dokumentációt a lelőhely állapotában maradandó változással 

nem járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés és próbafeltárás alkalmazásával 

kell elkészíteni. 

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

ingatlannal rendelkezni jogosult nem járul hozzá a próbafeltárás elvégzéséhez a 

próbafeltárást az előzetes régészeti dokumentáció elkészítését, valamint a 

próbafeltárást akadályozó körülmény megszűnését követően kell elvégezni. 

c. A beruházó az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére jogosult Magyar 

Nemzeti Múzeummal írásbeli szerződést köteles kötni. 

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

szerződés megküldésével bejelenti az örökségvédelmi hatóságnak. 

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

feltárási projekttervet az építési engedélyezés során be kell nyújtani. Az útépítési 
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engedélyezési tervdokumentációt csak abban az esetben áll módomban elbírálni, amennyiben 

tartalmazza az előzetes régészeti dokumentáció feltárási projektterv eredményeit. 

3. Az elkészített előzetes régészeti dokumentáció feltárási projekttervének eredményei alapján 

további régészeti szakfeladatok (régészeti megfigyelés, teljes felületű feltárás) 

megállapítására kerülhet sor. 

4. A földmunkákkal érintett és az egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területeken a 

kivitelezéshez szükséges elsődleges földmunkák régészeti megfigyelés biztosítása mellett 

végezhetőek. 

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

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

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

6. A tárgyi létesítmények műszaki átadás-átvételének és forgalomba helyezési engedélyének 

hozzájárulásához feltétel a régészeti kutatás ellátását igazoló építési naplóbejegyzés 

másolatának bemutatása. 

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 termőföldeken (szántó, 

gyümölcsös, rét-legelő és fásított terület művelési ágú területek) a talajvédő-gazdálkodás 

feltételei nem romolhatnak, a termőföld talajidegen anyagokkal nem szennyeződhet. 

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

2. - A kerékpárút és a tehermentesítő út építésével érintett mezőgazdasági művelési ágú 

(szántó, gyümölcsös, rét-legelő, fásított terület stb.) területeken gondoskodni kell a felső 

humuszos termőréteg megmentéséről, szakszerű tárolásáról és az eredeti rétegzettségnek 

megfelelő elterítéséről, illetve visszatöltéséről. 

3. - A termőföld végleges más célú hasznosítási engedélyezési eljárásához, valamint az építési 

engedélyezési eljáráshoz készített talajvédelmi terv(ek), illetve a humuszgazdálkodási terv 

előírásainak betartásával biztosítható a talajvédelmi követelmények érvényesítése a 

humuszmentésre, deponálásra és felhasználásra, valamint a rekultivációra vonatkozóan. 

Erdészetet érintő szakkérdés vizsgálta: 

1. A beruházás az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületeket érint, 

ezért a kivitelezés megkezdése előtt le kell folytatni az erdőterületek igénybevételének 

engedélyezésére vonatkozó eljárást az erdészeti hatóságnál.  

 

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. 
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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 kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre 

alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelete 2. § (2) 

bekezdés a) pont rendelkezése alapján a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe nem 

számít bele a 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig tartó igazgatási szünet időtartama. 

 

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

elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából a 

Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. (6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A.) 

kérelmet nyújtott be a Főosztályra a 493. sz. főút Baktalórántháza-Nyírbátor (41-471 út között) 

közötti szakasz 11,5 t-ás burkolatmegerősítés tárgyában. 

A tervezett beruházás: 

A tervezett tevékenység célja a 493. számú 2x1 sávos országos közút 41. sz. főút – Nyírbátor 

közötti szakaszának 11,5 tonnára történő burkolatmegerősítése, II. rendű főúttá fejlesztése. A 

fejlesztés a 41 sz. főút - M3 autópálya - 471 sz. főút között megnövekedett közúti forgalom 

lebonyolítására érdekében, főként a Nyírbátori Ipari Park által generált nehézgépjárművek 

közlekedésének biztosítására szolgál. 

További cél még, hogy a főút Nyírgyulaj belterületét érintő jelentős forgalomtól a települést 

tehermentesítsék, valamint a Nyírbátor és Nyírgyulaj közötti kerékpárutat továbbvezessék Ófehértóig. 

A tervezett építési tevékenység megkezdésének várható időpontja: 2025. II. negyedév. 

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. számú mellékletének 

87. pontja „Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, kerékpárutak (amennyiben nem 

tartozik az 1. számú mellékletbe)” 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 a kérelem benyújtásakor már megfizetett. 

 

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

a 6940-1/2022. ügyszámú levélben tájékoztatta az ügyfelet, hogy a tervezett beruházás 

megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálat iránti kérelmét teljes eljárásban bírálja el. 
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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 6940-2/2022. 

számon a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti települések (Baktalórántháza, Ófehértó, 

Besenyőd, Nyírgyulaj, Nyírbátor) jegyzőinek megküldte a közleményt. A települések jegyzői 

gondoskodtak a közlemény közhírré tételéről. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a Főosztályhoz és 

az érintett települések jegyzőihez nem érkezett észrevétel. 

 

A Főosztály a 6940-3/2022. számú végzésében megkereste Baktalórántháza, Ófehértó, 

Besenyőd, Nyírgyulaj és Nyírbátor jegyzőjét, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti 

települések jegyzőit a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel 

kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való 

összhang megállapítása érdekében. 

Baktalórántháza Város Jegyzője a 6085-2/2022. számú levelében megállapította, hogy a 

tervezett beruházás összhangban van a településrendezés eszközeivel és a környezet- és 

természetvédelmi érdekeket nem sérti. 

Ófehértó Község Jegyzője az I/1523-4/2022. számú levelében megállapította, hogy a tervezett 

tevékenység a jelenleg hatályos településrendezési eszközökkel és a természetvédelemmel 

kapcsolatos szabályozással összhangban van. 

Nyírgyulaj Község Jegyzője az I/782-4/2022. számú levelében az alábbi nyilatkozatokat tette: 

- „A tervezett tevékenység tehermentesítő szakasz része nincs összhangban Nyírgyulaj 

jelenleg hatályos településrendezési eszközeivel. 

- A településrendezési tervvel való összhang vélhetően megteremthető, melynek feltételeit a 

rendezési terv módosításának megalapozó vizsgálata és alátámasztó javaslata fogja 

meghatározni. 

- Az összhang megteremtése, a tervezetett tevékenységhez szükséges egyéb hatósági 

engedély megszerzéséig – a településrendezési eszközök módosítási eljárásának kellő 

időben történő lefolytatása esetén – várhatóan megvalósulhat. 

- A jelenlegi hatályban lévő határozatok és rendeletek számait, melyeket mellékelten 

megküldünk a T. Hatóság részére a rajzi mellékletekkel: 2462007. (IV.12.) önk. határozat 

(szerezeti terv), 86/2016. (XII.8.) önk. határozat (szerkezeti terv módosítása); 4/2007. (IV.12.) 

önk. rendelet (HÉSZ); 8/2016. (XII.08.) önk. rend. (HÉSZ módosítás). 

- A tervezetett tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

önkormányzati szabályozással összhangban van, mivel az Önkormányzatnak erre 

vonatkozó helyi rendelete nincs.” 

Nyírbátor Város Jegyzője a Hat/3491-2/2022. számú levelében megállapította, hogy a 

tervezett beruházás nem ellentétes a helyi építési és a környezet- és természetvédelmi szabályzattal 

sem. 

 

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. 

 

A Főosztály a 6940-4/2022. 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. 
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A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi kezelő az üggyel kapcsolatban a 

2973-6/2022. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

„  Véleményünk szerint a Baktai-erdő vonatkozásban is indokolt lehet a 60 km/h-s sebességkorlátozás 

(jelenleg az út minősége miatt nem lehet sokkal gyorsabban menni). 

A dokumentációban szerepelnek a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság biotikai adatai az érintkező 

erdőrészletekből, de kiegészítenénk azzal, hogy 47A és 48B erdőrészletek érintettek a 91GO- 

Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal kiemelt közösségi 

jelentőségű élőhelytípussal. 

A két erdőrészletből a fokozottan védett csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) és a nyugati 

piszedenevér (Barbastella barbastellus) jelölő fajokról is vannak adataink, a 47A erdőrészletből pedig 

védett mókus (Sciurus vulgaris) és szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana) előfordulásáról tudunk. 

A 48B erdőrészlet közvetlen nem érinti az út hrsz.-ot, ennek ellenére kérjük fordítsanak figyelmet arra, 

az erdőrészlet minél kisebb igénybevételére.  ” 

A Hortobágyi Nemzeti Park által tett javaslatokat a rendelkező részben foglaltaknál a Főosztály 

figyelembe vette. 

 

A Főosztály a 6940-5/2022. 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 36500/5822-1/2022.ált. 

számú szakhatósági állásfoglalásában előírások betartása mellett hozzájárult a tervezett 

tevékenység megvalósításához. Előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza. Állásfoglalását 

az alábbiakkal indokolta: 

„  A Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintettel az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú 

melléklet 9. táblázatának 2. és 3. pontjaira a benyújtott dokumentumokból és a rendelkezésére álló 

adatokból az alábbiakat állapította meg: 

A tervezési feladat magába foglalja a 493. számú 2x1 sávos országos közút 41. sz. főút – Nyírbátor 

közötti szakaszának 11,5 tonnára történő burkolatmegerősítését. A tervezéssel érintett szakasz 

mintegy 17,0 km hosszú, amelyből 14,4 km külterületi szakasz, 2, 6 km belterületi szakasz. 

A feladatok közé tartozik 2 db új körforgalmú csomópont létesítése, melyből az egyik a tervezési 

szakasz kezdetén található a 41-493 sz. főutak csomópontjában, továbbá a tervezési szakasz 

végén Nyírbátor külterületén a Fürdő utca – Gyulaji utca és az Ipari Parkot feltáró út 

csomópontban, valamint Ófehértó – Nyírgyulaj települések között új párhuzamos kerékpárút 

építése mintegy 5,2 km-en 

A tervezett tevékenység célja a 493. számú 2x1 sávos országos közút 41. sz. főút – Nyírbátor közötti 

szakaszának 11,5 tonnára történő burkolatmegerősítése, II. rendű főúttá fejlesztése. A fejlesztés a 41 

sz. főút - M3 autópálya - 471 sz. főút között megnövekedett közúti forgalom lebonyolítására 

érdekében, főként a Nyírbátori Ipari Park által generált nehézgépjárművek közlekedésének 

biztosítására szolgál. További cél még, hogy a főút Nyírgyulaj belterületét érintő jelentős forgalomtól a 

települést tehermentesítsék, valamint a Nyírbátor és Nyírgyulaj közötti kerékpárutat tovább vezessék 

Ófehértóig 

A fejlesztéssel érintett ingatlanok az alábbi települések közigazgatási területét érintik: 

Baktalórántháza külterület, Besenyőd külterület (mindössze egy, esetleg két db ingatlan), 

Ófehértó kül- és belterület, Nyírgyulaj kül- és belterület, Nyírbátor kül- és belterület (ez utóbbi 

mindössze két hrsz.). 

A tervezett kialakítás során a külterületi szakaszokon 2x1 forgalmi sávos aszfalt burkolatú közút 

létesül 3,50 m forgalmi sáv szélességgel, 0,25 m biztonsági sáv szélességgel, mindkét oldalon 2,25-

2,25 m széles padkával, 12 m koronaszélességgel kétoldali, 2,5 %-os oldaleséssel a tervezett 
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kétoldali szikkasztó árkok irányába. Ófehértó település belterületi szakaszán 2x1 forgalmi sávos 

aszfalt burkolatú közút létesül 3,00 m forgalmi sáv szélességgel, kétoldali szikkasztó árkokkal. Azon 

szakaszokon ahol szikkasztó árokok nem férnek el, ott K-szegély megtámasztással, zárt csapadékvíz-

elvezető rendszer kerül kiépítésre. Nyírgyulaj települést tehermentesítő nyomvonal esetén 2x1 

forgalmi sávos aszfalt burkolatú közút létesül 3,50 m forgalmi sáv szélességgel, 0,25 m biztonsági sáv 

szélességgel, mindkét oldalon belterületen 2,00-2,00 m, külterületen 2,25-2,25 m széles padkával, 11 

- 12 m koronaszélességgel. A tervezett burkolatok kétoldali, 2,5 %-os oldaleséssel kerültek 

megtervezésre. 

A tervezett közlekedési létesítmények csapadékvíz elvezetését szikkasztó árokkal tervezik megoldani. 

A jellemzően homokos talaj szikkasztásra alkalmas. Az útépítéssel összhangban biztosítani kell az 

útról lefolyó, valamint a terepről az út felé gravitáló csapadékvizek összegyűjtését és elvezetését, 

szükség esetén az árkok kapubejárók alatt való megfelelő szelvénymérettel történő átvezetését. A 

tervezett út víztelenítésének megoldását a helyi talajviszonyok, az út keresztirányú esésviszonyai, 

ívviszonyai, valamint magassági vonalvezetése határozza meg. A csapadékvíz elvezetés az 

útfelületről a burkolat és a padka tervezett oldalesésével biztosított. A tervezett aszfalt felületű 

burkolatról a csapadékvíz a burkolat mindkét irányban 2,50%-os, illetve a padka 5,00%-os oldalirányú 

lejtésével kerül elvezetésre. 

Az elsődleges cél a vizek helyben tartása főként az erdős területeken, és a Nyírgyulaj tehermentesítő 

út által érintett mély fekvésű terület esetén, így ahol lehet szikkasztó árkokat terveztek. A nyílt 

földmedrű szikkasztó-tározó árkok kialakítása a tervezett út mellett trapéz szelvényű, az út felőli 

oldalon az útrézsűnek megfelelő hajlással kialakítva. A tervezett talpárkok minimális mélysége 30 cm 

és fenékszélessége 40 cm. 

A tervezés során 2,55 m burkolatszélességű, aszfalt pályaszerkezetű, mindkét oldalon kerti szegély 

megtámasztású ~5200 fm hosszú 2x1 haladósávos kerékpárút létesül, min. 0,50 m szélességű 

földpadkával, a burkolat a közúti árok felé irányuló 2,5%-os oldaleséssel. A kerékpárút a 493. sz. főút 

mentén a szelvényezés szerinti jobb oldalon, jellemzően végig a közúti árkon túl, zöldterületen halad. 

természetközeli állapot megtartására ún. vápa kialakítása is megfontolandó. 

Üzemelés során a talaj és a felszín alatti víz szennyeződése elsősorban a közúti közlekedés 

emissziói, a levegőből kiülepedő poron megkötött szennyezőanyagok, és az út mentén olajosan 

szennyeződő porszemcsék következtében léphet fel. Ilyenek a kopásanyagok, kenőanyagok, benzin-, 

dízelcseppek, téli sózásból származó lé, ülepedő por. Normál működés esetén ezek az anyagok a 

csapadékkal kerülnek le az útpályáról, és az út melletti padka és árok fogja fel. A várható szennyezők 

CH származékok és nehézfémek kismértékben a talajba szivárognak, azonban szakirodalmi és 

kutatási eredmények alapján a szennyezőanyagok a talaj felső 30 cm vastag rétegében megkötődnek, 

illetve a csapadékkal az árokba mosódó szennyezések talajszemcsékhez kötődve vékony iszapréteg 

formájában lerakódnak. A beszivárgó szennyező anyagokat a növényzet gyökérzónában élő biofilm 

bontja le. A burkolatlan földmedrű árkok CH származékeltávolítása 500 m-en 70-80 %-os hatásfokú 

alacsony csapadékmennyiség esetén. Ez azt jelenti, hogy a befogadóba érve a mennyiségük 

elhanyagolható 

Az üzemeltetés során a téli síkosság-mentesítés szintén szennyezheti beszivárgás útján a talajt, 

illetve a felszín alatti vizeket. Az esetlegesen felhalmozódó sómennyiség megváltoztatja a talaj pH 

értékét és tápanyag összetételét, a talaj szikesedését idézi elő, valamint rossz vízvezetésű talajokon a 

növényzet károsodását okozhatja. Ennek kockázatát jelentős mértékben csökkenti, hogy e károsító 

hatás viszonylag rövid ideig, jellemzően az út tengelyétől számított 10-15 m-es sávon belül jelentkezik, 

az út szélétől távolodva csökkenő koncentrációban. A tervszerű karbantartás, síkosság-mentesítés 

során ennek ellenére kerülni kell a talajra káros hatást gyakorló anyagok használatát. 

Szennyezés a munkafolyamatokban részt vevő munkagépek balesete, meghibásodása esetén jöhet 

létre, amikor üzemanyag vagy hidraulika olaj kerül a felszínre. A rendkívüli helyzetek megelőzését 

szolgálja, hogy csak megfelelő műszaki állapotú munkagép dolgozhat, melyek rendszeres műszaki 

ellenőrzése kötelező. Esetlegesen bekövetkező havária esetén a szennyeződés terjedése ellen 

azonnali intézkedést kell tenni. 
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A kivitelezés során, a munkaterületen olajfelszívó anyagot, az olajos hulladék összegyűjtésére 

alkalmas eszközt és tározó edényzetet kell biztosítania a kivitelezőnek. A munkagépek és 

anyagszállító gépjárművek váratlan meghibásodása esetén a kifolyó olaj felszedésekor keletkező 

olajos felitató anyagot (pl. homok, föld) veszélyes hulladékként kell kezelni és átadni ilyen hulladék 

átvételére engedéllyel rendelkező vállalkozás részére. 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 

27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján Baktalórántháza, Ófehértó és Nyírgyulaj 

települések közigazgatási területe érzékeny felszín alatti vízminőségi övezetbe tartozik. Nyírbátor 

település a fenti rendelet melléklete alapján fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőségi övezetbe 

tartozik 

A Nyírgyulaj tehermentesítő út estében nyomvonal 0+800 szelvényben keresztezi 367 hrsz.-ú 

Nyírgyulaj Község Önkormányzat tulajdonában álló árkot, mely a település központjából vezeti ki az 

összegyűjtött csapadékvizet a Tormás szivárgó felé. Az e-út 03.07.12 Közutak víztelenítésének 

tervezése előírásai alapján minimum Ø 0,80 m áteresz beépítése szükséges. A nyomvonal mentén 

nyílt felszínű szikkasztóárkok kialakítására a teljes hosszon lehetőség van. A meglévő keresztezések 

esetében további hatások nem várhatók a meglévő állapothoz képest. 

A beruházás vonatkozásában be kell szerezni a vagyonkezelői hozzájárulást. 

A tervezési terület kijelölt vagy becsült vízbázis „B” jelű hidrogeológiai védőterületét nem érinti. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy tervezett létesítmény és ahhoz kapcsolódó építési, 

üzemelési/karbantartási tevékenység, megfelelő műszaki állapotú technológiai berendezések 

alkalmazásával, a munkafolyamatok megfelelő szervezésével, a csapadékvíz tisztító létesítmények 

szakszerű üzemeltetésével a vonatkozó előírások betartása esetén a vizek minőségi állapotában nem 

fog a jelenleginél kedvezőtlenebb állapotot okozni, a vizek szennyeződése megelőzhető, 

kiküszöbölhető. A tervezett vízvédelmi beavatkozások a jó vízminőségi állapot elérését, megőrzését 

szolgálják.  

Amennyiben sor kerül ivóvízvezetékek, szennyvízvezetékek kiváltására, megszüntetése, új 

ivóvízvezeték, szennyvízvezeték építésére, úgy azok megvalósítása/üzemeltetése vízjogi engedély 

köteles tevékenység. Amennyiben a csapadékvíz elvezető/elhelyező létesítmények nem csak az út 

víztelenítését szolgálják, hanem a hozzá kapcsolódó vízgyűjtőterület káros csapadékvizektől való 

mentesítését is, úgy megvalósításuk/üzemeltetésük vízjogi létesítési/üzemeltetési engedély köteles 

tevékenység, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 9. pontjának megfelelően. Vízjogi 

engedély köteles tevékenység esetében a forgalomba helyezési eljáráshoz hatóságom csak a vízjogi 

üzemeltetési engedély kiadását követően járulhat hozzá. 

A beruházás építése, illetve üzemelése a felszíni víztest fizikai tulajdonságainak módosulását, vagy a 

felszín alatti víztest szintjének változását nem eredményezi, a vizek kémiai és ökológiai állapotát 

várhatóan nem befolyásolja negatívan. 

A felszíni és felszín alatti vizek jó minőségi állapotának elérése, biztosítása érdekében, a vizek 

szennyeződésének megelőzéséről a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet 4. és 9. §-a, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 

21.) Korm. rendelet 10. §-ának (1) bekezdése alapján figyelembe véve Magyarország felülvizsgált, a 

Kormány által elfogadott (VGT2) vízgyűjtő-gazdálkodási terve alapján rendelkeztem. 

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

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

jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni vizek minősége védelmének 

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

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

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 

66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.) 10. § 

(3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági 
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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 felszíni és felszín alatti vizek jó minőségi állapotának elérése, biztosítása érdekében, a vizek 

szennyeződésének megelőzéséről a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet 4. és 9. §-a, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 

21.) Korm. rendelet 10. §-ának (1) bekezdése alapján figyelembe véve Magyarország felülvizsgált, a 

Kormány által elfogadott (VGT3) vízgyűjtő-gazdálkodási terve alapján rendelkeztem. 

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 alapján a tárgyi ügy 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

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

Törvény 5.§ (1) bekezdése alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a 

megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül megadta. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 

valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. 

rendelet, 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.  ” 

 

A Főosztály 6940-6/2022. 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, a Szabolcs- 

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

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály Ingatlan-

nyilvántartási Osztály, Földmérési és Földügyi Osztályát (Nyíregyháza), a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Nyírbátor) és a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Irodát, valamint a 6940-36/2022. számú 

ügyiratában a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztályát 

kereste meg. 

o A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztály az SZ/NEF/1318-2/2022. 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: 
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„  Az eljárás során a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály az ügy 

tárgyához kapcsolódó szakkérdéssel [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] Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát kérte fel, mely az üggyel, kapcsolatos feladatkörrel és 

szakmai ismerettel rendelkezik. 

A megkereső hatóság 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 rendelkezéseire is Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy a burkolat 

megerősítése létesítése és üzemeltetése esetén – a szakértői anyagban bemutatott adatok és 

számítások alapján – jelentős környezeti terhelés nem valószínűsíthető. 

A levegővédelmi és zajvédelmi hatásterületen belül védendő ingatlan nem található, a legközelebbi 

lakó ingatlanoknál határérték téllépés a számítások alapján nem vélelmezhető, így szignifikáns 

humán-egészségügyi kockázatnövelő hatás kialakulására nem lehet következetni, erre tekintettel a 

rendelkező részben rögzítettek szerint foglalt állást. 

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó 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 SZ/106/01379-2/2022. 

számon a kulturális örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálatában tett kikötéseit a határozat 

rendelkező része tartalmazza. Indoklása az alábbi: 

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

Hulladékgazdálkodási Főosztály Komplex Engedélyezési, Természetvédelmi és Nyilvántartási Osztály 

a Baktalórántháza-Nyírbátor közötti szakasz 11,5 t-ás burkolat megerősítése tárgyában előzetes 

vizsgálatát kezdeményezte Hatóságomnál 2022. október 25. napján. 

A szakkérdésben történt megkeresésre a kikötéseket a következőkre való tekintettel javasoltam. 

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

nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyeket érint. 

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

2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. c) pontja szerint „a Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt.” által kezelt beruházás, nagyberuházásnak minősül. 

A tervezett beruházás 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. melléklet1.2.126. pontja szerint 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. 

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

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

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

ismeretek (különösen a lelőhely jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére 
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és pontosítására szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás 

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

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

leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum.” 

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

elkészítéséről rendelkeztem, a rendelkező részben ismertetett módon. 

A Kötv. 23/C. § (3) és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) 

Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. r.) 3. § (3) bekezdése szerint az előzetes régészeti 

dokumentációt a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a jogszabályban kijelölt 

örökségvédelmi szerv, a Magyar Nemzeti Múzeum – Nemzeti Régészeti Intézet (Elérhetősége: Tel.: 

+36-30/083-2714; +36-20/259-4952; Weboldal: https://mnm.hu/hu/magyar-nemzeti-muzeum-nemzeti-

regeszeti-intezet; E-mail: regeszetiprojektiroda@hnm.hu Telephely: 1113 Budapest, Daróczi út 3.) 

készíti el oly módon, hogy a Kötv. 23/C. § (6) bekezdés alapján más feltárásra jogosult intézményt is 

bevonhat. 

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

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

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

Az előzetes régészeti dokumentáció az elvégzendő régészeti feladatellátás formájának 

meghatározása mellett annak idő- és költségvonzatainak meghatározásához is elengedhetetlenül 

szükséges, így biztosítottá válik a beruházói érdekek és a régészeti örökség védelmének 

összehangolása. 

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

feltárási projektterv. A feltárási projektterv meghatározza a nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi 

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

kockázatokat. A feltárási projektterv tartalmazza továbbá a projektterv készítésének időpontjában 

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

feltárásra jogosult intézményt. A jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv a projekttervben 

határozza meg a nagyberuházás régészeti területi jellemzői és előkészítettsége alapján a régészeti 

feladatellátás területi szakaszait és a szakaszolás indokait.” 

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

projekttervet kell készíteni.” 

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

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

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

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

tevékenység engedélyezésére vagy a földterület megszerzésére irányuló azon első hatósági eljárás 

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

vagy a szakkérdés vizsgálatával közreműködik.” 

Nagyberuházás esetén a földmunkákkal érintett, és egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt 

területeken a Korm. r. 43. § (3) bekezdése régészeti megfigyelés biztosítását írja elő. A Kötv. 23/E § 

(5) bekezdése értelmében nagyberuházás megvalósítása esetén a kivitelezés földmunkái régészeti 

megfigyelés mellett végezhetőek.  

A Kötv. 23/G. § (2) bekezdés b) pontja alapján kiemelt nagyberuházás esetén a kivitelezés közben 

szükséges régészeti felügyeletről a Magyar Nemzeti Múzeum – Nemzeti Régészeti Intézet 

gondoskodik. 

A szakkérdés vizsgálata az Ákr. 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 

mailto:regeszetiprojektiroda@hnm.hu
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61. §-a, illetékességét a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. 

§ (1) bekezdése határozza meg.  ” 

 

o A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály SZ/84/04126-2/2022. számon a talajvédelmet érintő szakkérdés 

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

„  Talajvédelmi szempontból a tervezett tevékenységnek - előírásaink betartása mellett - a környező 

mezőgazdasági területekre káros hatása nincs, talajvédelmi szempontból jelentős hatás nem várható.  

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.” 

A 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. 

A 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, illetve az előzetes vizsgálati dokumentáció (készítette: 

Vino-Natura Kft. /6763 Szatymaz, Bokor u. 3./; készült: Szatymaz, 2022. október; munkaszám: VN-

18/2022) alapján adta ki. Az ügy a 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. § (1) és az 1. melléklet 1.2.126. 

pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű.  ” 

 

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

Osztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály, Földmérési és Földügyi Osztály (Nyíregyháza) a 

11733/2/2022. számú szakkérdés vizsgálatában az alábbi nyilatkozatot tette: 

„  A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a beruházás Ófehértó település 

területén lévő termőföldeket érint, mely termőföld területek más célú más célú időleges, illetve más 

célú, végleges hasznosításának engedélyezése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztályánál még nem történt meg, így az 

engedélyezési eljárással kapcsolatban a termőföld védelméről szóló 2007. évi. CXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Tfvt.) értelmében földvédelmi szempontból kifogás merült fel.  

A Tfvt. 2. § 19; pontjának rendelkezései szerint „termőföld: az a földrészlet, amely a település 

külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), 

nádas, fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve ha a földrészlet az Evt.-ben 

meghatározott erdőnek minősül;”, tehát a beruházás során érintett ingatlanok termőföldnek 

minősülnek. 

A Tfvt. 10. § (1) bekezdése alapján „A termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más 

célra hasznosítani, ide nem értve a (2) bekezdésében meghatározott eseteket. Az engedély hiánya 

esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben 

foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más 

hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.” 

A hivatkozott jogszabály 9. § (1) bekezdésének a; pontja alapján „Termőföld más célú 

hasznosításának minősül a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a 

termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná 

válik”. 
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Az érintett termőföld vonatkozásában közvetlen hatásként jelentkezik minden olyan építési 

tevékenység, amely a termőföld hasznosítási kötelezettségétől történő időleges vagy végleges eltérést 

okozó igénybevétellel jár.  

Mindezek alapján a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó szakkérdés tekintetében az érintett 

termőföld területek más célú hasznosításának engedélyezése bármilyen beruházás 

megvalósításának előfeltétele. 

A Tfvt. 11. § (1) bekezdése értelmében „Termőföldet más célra csak kivételesen - elsősorban a 

gyengébb minőségű termőföld igénybevételével - lehet felhasználni.”, míg a (2) bekezdés 

alapján „Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, 

illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet.”. 

A beruházás megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az eljárás tárgyát képező, 

földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett 

tevékenység, létesítmény ne akadályozza. 

A kormányhivatal hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

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

„36. § b) A Kormány ingatlanügyi hatóságként a földügyi igazgatási hatáskörében eljáró fővárosi és 

megyei kormányhivatalt jelöli ki.” 

„37. § (1) 37. § (1)  Ha e rendelet másként nem rendelkezik, az ingatlan fekvése szerint illetékes, 

földügyi igazgatási hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jár el ingatlanügyi 

hatóságként.”. 

Az illetékességet a 3. § (3) bekezdés b.) pontja állapítja meg, miszerint „b) fővárosi és megyei 

kormányhivatal illetékességi területe a hatáskörébe tartozó ügyekben az adott megye (főváros) 

területére terjed ki,”, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján „2. § (1) A megyei kormányhivatal 

illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. A Budapest Főváros Kormányhivatala 

illetékessége Budapest főváros területére, a Pest Megyei Kormányhivatal illetékességi területe Pest 

megyére terjed ki.”. 

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

le.”. 

A Tfvt. 8. § (2) bekezdése értelmében „A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell 

lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos 

termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne 

akadályozza.”, míg a 8/A. § előírja, hogy „Földvédelmi szakkérdés vizsgálata során a 8. § (1)-(3) 

bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.”.  ” 

 

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

Osztály 4. (Nyírbátor) a 22686/2/2022. számú szakkérdés vizsgálatában az engedély kiadásához 

a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul. Indoklása az alábbi: 

„  A terv dokumentáció szerint, a tengellyel eddig is érintett és az ívkorrekció miatt esetlegesen 

igénybe venni kívánt új területek erdő és kivett művelési ágúak. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Tfvt.) 10. § (1) bekezdése 

értelmében: „A termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani, ide 

nem értve a (2) bekezdésében meghatározott eseteket. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok 

által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények 

alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek 

megszerzésének kötelezettsége alól.” 

A Tfvt. 8. § (1) bekezdése szerint „Ha az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési 

eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése 

érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, 
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létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű 

termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen.” 

A tfvt. 8. § (2) bekezdése alapján „A szakhatósági állásfoglalás kialakítása, illetve a földvédelmi 

szakkérdés vizsgálata során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát 

képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett 

tevékenység, létesítmény ne akadályozza.” 

A termőföld mennyisége védelme követelményeinek tekintetében a szakhatósági állásfoglalást a 

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet. 28. § (1) bekezdése alapján adtam ki. 

Végzésemmel szembeni jogorvoslati lehetőségről illetve annak kizárásáról az Ákr. 112. §-a 

rendelkezik. Végzésem egyebekben az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdés 

rendelkezésein alapul. Hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági s igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése 

állapítja meg.  ” 

o A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda az SZ/4ÁF/00162-

2/2022. számú szakkérdés vizsgálatában az alábbi nyilatkozatot tette: 

„  Környezetvédelmi hatósági eljárásban az állami főépítészben akkor van hatásköre, ha a tervezett 

létesítés a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági ás 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről (továbbiakban: Korm.r.) 5. számú melléklet I. 

táblázat 9. pontja alapján a kérelem a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a 

területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, 

elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint országos vagy 

térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítása, valamint 

azok jelentős módosítására irányul. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy az állami főépítész tárgyi ügyben hatáskörrel 

rendelkezik. 

A 2018. évi CXXXIX. törvénnyel jóváhagyott Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervének Országos Területi Terve (MoTrT) 2. melléklet Az Országos Szerkezeti 

Terve tárgyi utat és kerékpárutat nem tartalmazza, mivel nem országos elemek. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlésének 5/2020. (VI.26.) számú önkormányzati 

határozatával elfogadott Megyei Területrendezési terv (továbbiakban: MTrT) 1. számú melléklet 

Térségi Szerkezeti Terve tárgyú utat Nyírgyulaj elkerülő útszakasz kivételével tartalmazza. 

A tervezett kerékpárút nyomvonalát nem tartalmazza. 

A dokumentációban szereplő beruházás esetén megállapítható, hogy a tervezett nyomvonal és 

a területrendezési terv összhangja nem teljeskörűen biztosított. 

A MoTrT 15. § (2) alapján: 

a) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi 

építményeinek helyét a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervekben 

meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni, 

b) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonala a településrendezési terv 

egyeztetési eljárásában részt vevő, az egyeztetés tárgyát képező infrastruktúra elem 

vonatkozásában az adott egyezetési szakterületet képviselő államigazgatási szerv 

hozzájárulása, és az egyéb érintett szakterületek képviselő államigazgatási szerv egyetértése 

esetén térhet el a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervezek szerkezeti tervében 

megállapított nyomvonalváltozattól, azok térbeli rendjétől és a térbeli rend szempontjából 

meghatározó települések felsorolásától. 

A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet 1. § (1) pontja 

alapján területrendezési hatósági eljárás kérelmezhető térségi szerkezeti tervben meghatározott 

műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalainak települési mélységű pontosítására a tényleges 
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nyomvonal településrendezési mélységű lehatárolása hiányában. Amennyiben Nyírgyulaj 

Közösségi Önkormányzata a hatályos településrendezési eszközeiben a településrendezési 

mélységű lehatárolást elvégzi abban az esetben területrendezési hatósági eljárásra nincsen 

szükség.  ” 

o A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály a HB/15-

ERD/22185-2/2022. számú szakkérdés vizsgálatában tett előírásait a határozat rendelkező 

része tartalmazza. Indoklása az alábbi: 

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

Hulladékgazdálkodási Főosztály az erdészeti hatóságtól a környezetvédelmi és természetvédelmi 

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

28. § (1) bekezdése, valamint az 5. sz. melléklet I. táblázata alapján szakkérdés vizsgálatában 

állásfoglalás megküldését kérte. 

Az erdészeti hatóság nyilvántartása, az Országos Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: Adattár) 

adatai, valamint a megkereséshez tartozó dokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett 

beruházás az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (a 

továbbiakban: Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdőnek minősülő területeket erdőrészleteket 

érint.  

Az erdészeti hatóság megállapította, hogy az érintett erdőterületek vonatkozásában a tervezett 

beruházás érdekében az állásfoglalás kiadásáig nem kezdeményeztek az erdőterület igénybevételére 

és az igénybevétel engedélyezésére vonatkozó eljárást az erdészeti hatóságnál. 

Az Evt. 78. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az erdő igénybevételéhez az erdészeti hatóság 

előzetes engedélye szükséges. Az Adattárban nyilvántartott erdőt érintő beruházás esetén az 

érdekeltnek a beruházás megkezdése előtt az erdészeti hatóságnál le kell folytatnia az Evt. 77-84. §-

ai szerinti erdőterület igénybevételi eljárást.  

Az erdő igénybevételére vonatkozó részletes szabályozást az Evt. végrehajtására kiadott  

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 54. §-a és az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések,  

valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet  

11-12. §-ai tartalmazzák. 

Az erdészeti hatóság felhívja a figyelmet, hogy az erdővel érintett területen az erdőterület 

igénybevételi eljárás lefolytatása nélküli munkavégzés az Evt. 85. §-a szerinti erdő engedély nélküli 

igénybevételének minősül.  

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1. § 4a) bekezdése szerint az erdészeti 

hatóság jogosult annak megállapítására és igazolására, hogy mely terület minősül az erdőről, az erdő 

védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben meghatározott erdőnek. 

Az erdőként nyilvántartott területek elhelyezkedése a https://erdoterkep.nebih.gov.hu/ weblapon 

megtekinthető. 

Fentiek alapján az erdészeti hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint adta meg állásfoglalását. 

Az erdészeti hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdésének rendelkezése, 

illetékességét a 10. §-ának c) pontja, és a 11. § (1) bekezdése és a 2. számú melléklet 8. pontja állapítja 

meg. 

Az erdészeti hatóság a szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

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

valamint az 5. sz. melléklet I. táblázata alapján vizsgálta meg.  ” 

 

A Főosztály 6940-7/2022. számú végzésében, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 

9. táblázat 20. pontjában szereplő szakkérdésekben szakhatóságként a Szabályozott Tevékenységek 

Felügyeleti Hatóságát kereste meg. 

https://erdoterkep.nebih.gov.hu/
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A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci 

Bányafelügyeleti Osztály a SZTFH-BANYASZ/12508-4/2022. számú szakhatósági állásfoglalásában 

megszüntette az eljárást. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„  A Bányafelügyelet a megosztott dokumentációkból megállapította, hogy a tervezett tevékenység 

helyszíne nem felszínmozgás veszélyes. A tevékenységgel érintett területen bányatelek, jóváhagyott 

műszaki üzemi tervvel rendelkező bányaüzem nincs, valamint megkutatott, ipari készlettel 

rendelkező, az Állami Ásvány Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban szereplő 

ásványi nyersanyaglelőhely nem található, továbbá a tevékenység várható hatása földtani-bányászati 

szakigazgatási tevékenységet nem érint. 

A Bányafelügyelet megállapította, hogy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 9. pontja 

táblázatának 20. sora alapján a szakhatóság bevonására vonatkozó feltételek nem teljesülnek, ezért 

hatáskörének hiányát állapította meg és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (továbbiakban: Ákr.) 17. §-a alapján a rendelkező rész szerint döntött. 

A Kérelmező a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és egyéb eljárási 

költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022.(I.28.) SZTFH 

rendelet 2. §-a által előírt, 2. számú melléklet 5. pontja szerinti 23 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat 

befizette. 

A jogorvoslati tájékoztató az Árk. 55. § (4) bekezdésén alapul. 

A Bányafelügyelet hatáskörét az egységes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

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

táblázatának 20. sora állapítja meg, illetékessége a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. § 

(1) bekezdésén alapul.  ” 

 

A Főosztály a 6940-8/2022. számon értesítette az érintett települések polgármestereit, hogy a 

Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján az önkormányzatot ügyféli jogállás illeti meg. Az önkormányzatok 

ügyféli nyilatkozatot nem tettek. 

 

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 Főosztály a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet I/18. pontja alapján 

megvizsgálta a hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre 

vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a 

technológiából származó környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő 

hulladékok elhelyezését, a hulladék kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból 

eredő környezeti kockázatokat, és az alábbiakat állapította meg: 

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján a burkolatmegerősítés, a kerékpárút 

építése, valamint az út nyomvonalát érintő épületek elbontása során nagyobb mennyiségű nem 

veszélyes építési-bontási hulladék keletkezik, amelynek egy részét előkezelést követően helyben 

kívánják hasznosítani. 



19 
 

A hulladékgazdálkodási tevékenységet végzőnek a hulladék előkezelésére, hasznosítására 

engedélyt kell beszereznie a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 15.§ (1) és (2) bekezdése 

alapján, melyre vonatkozóan a rendelkező részben előírást tettem. 

A hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. 

rendeletben foglaltak figyelembevételével kell elkészíteni. 

A keletkező építési-bontási hulladéknak a nem előkezelhető/hasznosítható részét engedéllyel 

rendelkező kezelőnek adják át. Az országos közút szakaszán elbontásra kerülő újrahasználatra, 

értékesítésre alkalmas mart aszfaltot, vagy a pályaszerkezet egyéb anyagait az elbontott 

forgalomtechnikai eszközökkel együtt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. területileg illetékes 

mérnökségének telephelyére szállítják.  

Amennyiben a humuszréteg alatti talaj nem alkalmas útföldalapnak, kitermelésre kerül.  

A kitermelés során szennyezettként azonosított földet veszélyes hulladékként kezelik.  

A kivitelezési munkák során keletkező hulladékok gyűjtéséről, elhelyezéséről a kivitelező a 

törvényi előírásoknak megfelelően gondoskodik, a hulladékokat hulladékgazdálkodási engedéllyel 

rendelkező szakcégnek adják át.   

A munkagépek karbantartását nem az építési területen végzik, így abból hulladék nem 

keletkezik. 

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy amennyiben a kivitelezés során kitermelt föld nem 

kerül a beruházási területen felhasználásra, abban az esetben hulladéknak tekintendő, és a 

hulladékokra vonatkozó jogszabályok alapján szükséges a további kezeléséről gondoskodni!  

A fentiek alapján hulladékgazdálkodási szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatása nem indokolt. 

2. Levegőtisztaság-védelem: 

a. Létesítés: 

Az építés során a várható járulékos légszennyező források a többnyire dízel motorokkal 

működő építőipari gépek és szállítójárművek lehetnek. Kipufogógázuk számottevő koncentrációban 

tartalmaz nitrogén-oxidokat, szénmonoxidot, kormot, illékony szerves vegyületeket. Az építési munkák 

során a környezet porterhelésének átmeneti növekedésével kell számolni az alapozási és egyéb 

földmozgatással járó munkák miatt. A levegőtisztaság-védelmi hatásterület az út koronájának szélétől 

számított 142 méteres sáv. Védendő ingatlanok első sorban a belterületi szakaszokon találhatók. 

b. Üzemeltetés: 

A levegőminőséget érintő terhelést alapvetően az úton közlekedő gépjárműforgalom 

nagysága határozza meg. A jelentkező szén-monoxid, nitrogén-dioxid és por (PM10) emissziók 

határérték alattiak. 

 

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

rendelet 4.§-a alapján tettem. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével a 

környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

3. Zajvédelem: 

A tervezési területen közvetve érintettek belterületi lakóingatlanok, különösen Ófehértó 

belterületén, ahol a lakóingatlanok védendő homlokzata kb. 6 méterre helyezkedik el a tervezett 

munkavégzés helyétől. Nyírgyulaj esetében kevesebb lakóingatlant érint a tervezett nyomvonal. 

A külterületi szakaszokon a zajtól védendő létesítmények nem az út közvetlen közelében 

helyezkednek el. 
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A munkavégzés változó környezetben történik, a legkritikusabb azonban a belterületi 

szakaszokon történő munkavégzés, mivel a lakóingatlanok közel helyezkednek el az úthoz. A 

kivitelezés 1 hónapon túl tart, de 1 éven belül befejeződik az adott szakaszokon. 

 

A dokumentációban szereplő számítások alapján az építési időszakban határérték feletti 

zajterhelés várható. 

A munkaterületen csak a nappali (6:00-22:00) megítélési időszakban dolgoznak. 

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

rendelet 12. §-a szerint „a kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari 

tevékenység ideje alatt köteles betartani.” 

Mivel a zajtól védendő létesítmények közelében elhelyezkedő szakasz kivitelezésének idején 

határérték túllépés várható, ezért a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében 

a kivitelezőnek felmentést kell kérnie a Kormányhivataltól a zajkibocsátási határértékek betartása alól. 

A kivitelezéshez kapcsolódó szállítási tevékenység csak a nappali időszakban történik.  

 

A benyújtott dokumentáció részletesen bemutatta az érintett útszakasz jelenlegi és távlati 

forgalom okozta zajterhelését.  

A forgalomszámlálási adatok, helyszínrajzok, beépítési jellemzők alapján a mértékadó 

zajterhelést az elvégzett zajméréseket követően a mértékadó forgalmi adatok alapján számítással, a 

93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet előírásai szerint határozták meg. 

A számítások alapján a tervezett út zajterhelése a távlati mértékadó forgalom esetén nem fog 

növekedni. 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben előírt követelmények figyelembe vételével a tervezett 

út üzemeltetésének környezeti zaj- és rezgésvédelmi szempontból nincs akadálya. 

4. Természetvédelem: 

A tervezett tevékenység célja a 493. számú 2x1 sávos országos közút 41. sz. főút – Nyírbátor 

közötti szakaszának 11,5 tonnára történő burkolat megerősítése, valamint a Nyírbátor és Nyírgyulaj 

közötti kerékpárutat továbbvezessék Ófehértóig. A fejlesztés védett természeti és Natura 2000 

területet egyaránt érint. 

 

A Baktalórántháza 0221 hrsz.-ú kivett út 646 méter hosszan kettészeli a Baktalórántházi-

erdő Természetvédelmi Területet, amely a Baktalórántházi-erdő természetvédelmi terület 

védettségének fenntartásáról szóló 35/2007. (X. 18.) KvVM rendelet alapján országos jelentőségű 

védett természeti terület. A 310,52 ha nagyságú védett területből 29,61 ha fokozottan védett 

területnek minősül, amely határvonala az út tengelyétől mintegy 88 méterre található, így nem 

feltételezhető, hogy a tervezett tevékenység közvetlen hatást gyakorolna a fokozottan védett területre.  

A Baktalórántháza 0222 hrsz.-ú védett természeti területet az egyes védett természeti területek 

erdősrezervátummá nyilvánításáról szóló 15/2000. (VI. 26.) KöM rendelet 11. sz. melléklete alapján 

Baktai Erdőrezervátummá nyilvánították. Az úthálózat nyomvonala az erdőrezervátum magterületét 

(35/A és 46/A erdőrészletek) nem érinti, azonban közvetlenül a rezervátum védőzónájával (46/C és 

46/D erdőrészletek) határos. 

A beruházással érintett nyomvonaltól számítva 420 méter távolságra fekszik a 

Baktalórántháza 0208 hrsz.-ú ex lege védett terület, amely a természet védelméről szóló 1996. évi 

LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdése alapján - amely szerint a hivatkozott törvény 

erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár 

- országos jelentőségű védett természeti területnek (Baktai-tagi-láp; kód: 812/EL/14) minősül. A 

tevékenység kivitelezése nem gyakorol hatást az érintett láp ökoszisztémájára. 



21 
 

A burkolatépítés valamint a kerékpárút építésének nyomvonala az európai közösségi 

jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Natura rendelet) és a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján több Natura 2000 

területet is érint. A projekt részét képező úton jelenleg 6,45 ha-on találunk Natura 2000 érintettséget. 

A fejlesztés az új ívkorrekciók miatt összesen további 1,2 ha terület venne igénybe, amely nem jár 

újabb területek burkolásával, ezen többletek jellemzően az árkok területét jelentenék. 

A beruházással releváns mértékben érintett a Baktai-erdő (HUHN20063) kiemelt 

jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 terület, a felújítandó nyomvonal a 0+000 és a 

2+865 km szelvények közötti részen keresztülhalad a területen.  

A tevékenységgel érintett nyomvonal nyírgyulaji szakasza a 064 hrsz.-ú kivett út területén a 11+920 – 

12+200 és a 13+000 13+176 km szelvények közötti részen - közvetlenül érintkezik a Nyírgyulaji Kis-

rét (HUHN20125) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 területtel, amelyet 

azonban a tervezett fejlesztés nem érint. 

 

A Natura rendelet 10.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján „olyan terv vagy beruházás 

elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 

terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 

2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv 

kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak – a tervvel, illetve beruházással 

érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított 

elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra 

figyelemmel – vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének 

alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi 

helyzetére gyakorolt hatásokat.” 

A Natura rendelet 10.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján hatásbecslést szükséges végezni, 

amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak a Natura 2000 

területre jelentős hatása lehet. 

A fentiek alapján a Natura 2000 jelölő fajokra és jelölő élőhelyekre gyakorolt hatások 

vizsgálata a benyújtott előzetes Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció által az eljárás tárgyát 

képezte.  

A Főosztály megállapította, hogy a benyújtott hatásbecslési dokumentáció megfelel a Natura 

rendelet 14. sz. melléklet tartalmi követelményeinek. Az előzetes tervdokumentáció és Natura 2000 

hatásbecslési dokumentáció alapján megállapítható, hogy az élőhelyek és a fajok természetvédelmi 

helyzetében előreláthatólag nem lép fel jelentős negatív hatás a tervezett beruházás során.  

Az Igazgatóság biotikai adatbázisa alapján az érintett Natura 2000 szakaszokon a következő 

Natura 2000 jelölő fajok és élőhelyek jelenlétéről rendelkezünk információval: 

A Baktai-erdő Natura 2000 területén (47/A és 48/B erdőrészletek) kiemelt élőhelytípus a 91G0 

ÁNÉR kategóriájú Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulussal, valamint 

a 91I0 ÁNÉR kategóriájú Euro-szibériai erdősztyepptölgyesek Quercus spp. fajokkal. 

Ezen erdők védett, (a populációméretük által is) Natura 2000 hálózat jelölő fajai közé tartozik 

a védett szálkás pajzsika harasztnövény, továbbá a védett skarlátbogár, a nagy hőscincér, a nagy 

szarvasbogár és az európai mókus, valamint a fokozottan védett nyugati piszedenevér és a 

csonkafülű denevér. A nevezett területeken ezen fajok előfordulására számítanunk kell, azonban 

elsősorban életmódjuk a védettebb, kevésbé bolygatott erdőkhöz kötődik, így legfőképp az erdők 

belsejében jellemző ezen fajok populációi. A tervezett fejlesztés a fajok állományára vonatkozóan 

érdemi változást nem hoz jelenlegi helyzetükön, áttelepítésük nem szükséges. 

 

A Nyírgyulaji Kis-rét Natura 2000 területén jelölő élőhelytípus a kiemelt természetvédelmi 

fontosságú 6260 ÁNÉR kategóriájú Pannon homoki gyepek, továbbá a 1530 ÁNÉR kategóriájú 

Pannon szikes sztyeppék és mocsarak és a 6440 ÁNÉR kategóriájú Cnidion dubii folyóvölgyeinek 
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mocsárrétjei területek. Ezen élőhelyek fontos Natura 2000 jelölő fajai a magyar futrinka és az ürge. A 

nevezett területeken ezen fajok előfordulására számítanunk kell, azonban elsősorban életmódjuk a 

védettebb, kevésbé bolygatott területekhez, gyepekhez kötődik. Így a tervezett fejlesztés e fajok 

állományára vonatkozóan érdemi változást nem hoz jelenlegi helyzetükön, áttelepítésük nem 

szükséges. 

A beruházás kapcsán releváns tényező természetvédelmi szempontból, hogy meglévő úton 

és annak nyomvonalán kívánják a részletezett fejlesztéseket végrehajtani. Ebből kifolyólag a meglévő 

aszfaltúton értelemszerűen növényzetről nem beszélhetünk, azonban a szélesítés miatt 

mindenképpen zöldfelületek is beépítésre, esetlegesem vízelvezető árkok is kialakításra kerülnek. Az 

utak menti szegélyzónában mind a fás szárú (erdők és faültetvények), mind a lágyszárú növényzet 

jellemzően zavart, azokon természetvédelmi szempontból értékes fajok előfordulása nem jellemző, 

nagyszámú idegenhonos, invazív faj egyedeivel találkozhatunk. Az értékes őshonos, idősebb egyedek 

szinte kizárólag az út szegélyétől beljebb találhatók. Az út menti degradáció és súlyos fertőzöttség 

miatt a jellemző fás szárú kompozíció: fehér akác, kései meggy, bálványfa, nyugati ostorfa, különféle 

gyümölcsfák, mezei juhar, fehér nyár, vörös tölgy és 1-1 kocsányos tölgy fiatal egyede érintett. Az út 

menti aljnövényzeten szintén az erőteljes degradáció mutatkozik, számos inváziós fajjal, élen az 

amerikai alkörmössel és az aranyvesszővel.  A degradáció, antropogén eredetű szennyeződés által 

terhelt szegélyzónák: S1 - ültetett akácosok, S2 – nemes nyárasok, S3 – egyéb tájidegen lombos 

erdők, S4 – erdei- és feketefenyvesek.  

A természetvédelmi szempontból értékesebb élőhelyek a védett Baktalórántházi-erdő 

természetvédelmi területhez (46/C és 46/D erdőrészletek) köthetők: K1a – gyertyános-kocsányos 

tölgyesek, L5 – alföldi zárt kocsányos tölgyesek és P1 – őshonos fafajú fiatalosok. Ezen erdőrészletek 

út menti szegélyzónája ugyanakkor szintén elsődlegesen tájidegen, inváziós fajokkal jellemezhető. 

 

A nyomvonal jelentős hosszúsága és a természetközeli állapotú élőhelyek közelsége miatt az 

út környezetében számos védett, fokozottan védett és/vagy Natura 2000 jelölőállatfaj előfordulására 

lehet számítani. Az Igazgatóság biotikai adatbázisa szerint a mintavételezése 81%-a rovarokra 

vonatkozik. Az előforduló rovarok legfőképp a tölgyeseket és egyéb természetközeli erdőket kedvelő 

fajok úgy, mint a fentebb Baktai-erdőhöz köthető Natura 2000 jelölő fajként felsorolt nagy 

szarvasbogár, nagy hőscincér és a skarlátbogár. Ezen felül a térségben élő védett rovarok: az 

aranyos bábrabló, a kis hőscincér, a kis szarvasbogár, a laposorrú ormányos, az alföldi gyászbogár, a 

kis bíborbogár, a párducfoltos hangyaleső, í tarka pikkelyespattanó, a pompás virágbogár és a rezes 

virágbogár. E széles diverzitású ritka, védett és/vagy jelölő rovarállományok révén kiemelt figyelmet 

igényelnek a fejlesztéssel érintett védett és/vagy Natura erdőrészletek. 

A vizsgált szakaszokon az Igazgatóság mintavételezési adatbázisa alapján léprigó, örvös 

légykapó, lappantyú, kékes rétihéja madárfajok élőhelyei a beavatkozással sújtott erdőrészletek, 

amely még tovább bővül a Natura 2000 hatásbecslés dokumentációjából származó csuszka, holló, 

zöld küllő, fehér gólya, kuvik, kék cinege és nagy őrgébics adatokkal. 

 

A tervezett beruházás a Nyírgyulaji Kis-rét esetén nem vágja ketté a Natura 2000 területet, 

csupán mellette halad el. Az út menti szegély térségében az élőhelyek természetességi állapota 

csekély, degradált. A beruházó nem tervezi a meglévő aszfaltút szélesítését ill. kerékpárútvonal 

létrehozását, ezért a felújítás közvetlen hatásterületén belül nem érintkezik Natura 2000-res 

gyepekkel, azon ökoszisztémára nem gyakorol negatív hatást. 

A Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció alapján a Nyírgyulaji Kis-rét Natura 2000 terület 

érintésének elkerülése érdekében a meglévő lekerekítőívben a beruházó nem szándékozik 

beavatkozni, az út szélesítését végzik el. Ezen a részen a ~12+020-12+400 km szelvények között 

sebességcsökkentés továbbra is szükséges marad. A megengedett sebesség 60 km/h. 

A Natura 2000 hatásbecslési dokumentációban leírtak szerint a beruházás a természeti 

értékekre nem gyakorol érdemi kedvezőtlen hatást. A kivitelezés időszakában a jelölő fajokra 

gyakorolt kedvezőtlen hatás minimális mértékben (zavarás) jelentkezik és csak kis ideig. A kivitelezés 
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idejét és a szükséges korlátozásokat az Igazgatósággal közösen érdemes meghatározni. A 

fakivágással járó munkálatok ütemezését vegetációs időszakon kívülre (október 15. és március 15. 

között) javasolt tenni. Amennyiben olyan fák kivágására is sor kerül, ahol természetes odú található, 

akkor a kivágás előtt meg kell győződni arról, hogy az odú lakatlan. A védendő (védett és/vagy Natura 

2000) élőhelyek megóvása érdekében a szomszédos munkaterületet ideiglenes (legalább 1,5 m 

magas) védőkerítéssel kell elválasztani az építési munkálatok idejére. 

A dokumentáció szerint a tervezési területen kialakuló földdepóniák potenciálisan alkalmasak 

lennének üreglakó madarak – a fokozottan védett gyurgyalag és a védett partifecske– 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 fokozottan védett faj, eszmei értéke 100.000, - Ft; 

a partifecske védett faj, eszmei értéke: 50.000,- Ft. 

Az átmeneti vízfelszínek, csapadékosabb, pocsolyás részek, állandó vízállások többek között 

a kétéltűek számára élőhelyet biztosítanak. Minimum 1 kétéltű átjáró beépítése szükséges a hozzá 

kapcsolódó terelőelemekkel a beavatkozással érintett területeken a fragmentáció veszélye miatt a 

területrészek összekötése, az ívó- és telelőhelyek közötti időszakos vándorlások elősegítése 

érdekében. 

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

károsítása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, élőhelyének 

lerombolása, károsítása. 

A Natura 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. 

 

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

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

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 felhívja a beruházó figyelmét, hogy az országosan védett és Natura 2000 

területeken tervezett tevékenységhez kapcsolódó esetleges helyreállítási, cserjeirtási, 

fakivágási munkálatok a természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött tevékenységek az 

alábbiak szerint: 
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A Tvt. 38. § (1) bekezdés c), e) pontja alapján védett természeti területen a terület 

helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához, valamint az erdőről és az erdő 

védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásához, 

telepítéséhez a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. 

A Natura rendelet 9. § (1) b) pontja szerint védett területnek nem minősülő Natura 2000 

területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a terület helyreállításához. Ugyanezen 

bekezdés 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. 

Tájékoztatom, hogy a Tvt. 80.§-a alapján a jogellenes tevékenység végzője természetvédelmi 

bírság fizetésére köteles, illetve a természetvédelmi hatóság a Tvt. 37.§ (3) bekezdése alapján köteles 

a tevékenység folytatásától eltiltani. 

A Főosztály a döntés meghozatala során az Igazgatóság 2973-6/2022. számú 

állásfoglalását figyelembe vette. 

A tervezett tevékenység folytatásával szemben fent leírt feltételek teljesülése esetén 

természet- és tájvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, a tevékenység 

természetvédelmi érdeket nem sért. 

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

A meglévő útszakaszok esetében a talaj bolygatása, talajt érő hatások nem várhatók. Az út 

szélesítése is elsődlegesen már bolygatott talajszerkezeteket érint, azonban azok burkolásával a 

szennyezőanyagok talajba történő esetleges beszivárgásának sávja kis mértékben növekszik. A 

külterületi szakaszokon a jelenlegi 6 méter széles burkolat 7,5 méterre fog növekedni. A tervezett 

tehermentesítő út és a kerékpárút teljesen új nyomvonalon létesül. 

Az új szakaszok építéséhez kapcsolódó munkálatokat megelőzően humuszmentés 

szükséges. 

A meglévő állapothoz képest a felszíni és felszín alatti vizek tekintetében érdemi változás nem 

várható. Egyedüli kivételt képez a Nyírgyulajt érintő tehermentesítő út, ahol új területek kerülnek 

beépítésre és az útról lehulló csapadék lokálisan az út menti árkokban fog elszikkadni. 

6. Éghajlatvédelem: 

Összességében megállapítható, hogy a 493. számú főút bővítése, továbbá kerékpárút építése 

elsősorban a nyári hőhullámos és forró napok számának és hőmérsékleti maximumoknak a 

növekedésére, továbbá a hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadékra érzékeny. 

A hőmérséklet emelkedésével, különösen nyári időszakban, szélsőségesen magas 

hőmérséklet esetén a hőhullámok kialakulásával az útburkolatok deformálódhatnak, élettartamuk 

rövidülhet. A csapadék intenzitásának növekedésével az utak szerkezete károsodhat, szélsőséges 

esetben kimosódhat az útalap is, amely a pálya süllyedését, beszakadását eredményezheti. 

7. Országhatáron átterjedő környezeti hatások:  

A beruházásnak az országhatárokon átterjedő hatása nincs. 

 

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. 
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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., 3. és 20. 

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 

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. 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
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Igazgatósággal, mint szakhatósággal, valamint a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése 

alapján közli. 

A Főosztály a határozatot meghatalmazott útján közli, valamint megküldi az érintett 

szakhatóságoknak és szakkérdést vizsgáló hatóságoknak. 

 

Nyíregyháza, 2022. december 8. 

 

 

Román István 

főispán 

nevében és megbízásából  

 

 

 

Rozinka Zsolt Illés 

főosztályvezető 

 

 

 

Értesülnek: elektronikus úton 

Véglegessé válás előtt: 

1. Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 

2. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

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

Osztály 

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

Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

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

Osztály 

7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 

Ingatlan-nyilvántartási Osztály, Földmérési és Földügyi Osztály (Nyíregyháza) 

8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 4. 

(Nyírbátor 

9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda 

10. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci 

Bányafelügyeleti Osztály 

11. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály 

12. Irattár 

Véglegessé válás után: 

1. Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. 


