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A Kisvárda, 945 hrsz. alatti ingatlanon 

tervezett Futsal edzőcsarnok létesítésének 

előzetes vizsgálata 

 

 

Határozat 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) a 

Kisvárda Város Önkormányzata (Kisvárda, Szent L. út 7-11., továbbiakban: 

környezethasználó) kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott előzetes 

vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a Kisvárda, 945 hrsz. alatti ingatlanon 

tervezett Futsal edzőcsarnok megvalósításából nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, 

és a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

 

Tájékoztatom, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység megvalósításához a 

környezethasználó részére egyéb, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe 

tartozó engedély beszerzése nem szükséges. 

 

Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése alól 

nem mentesít. 

A határozat kiadásakor alapul vett körülmények jelentős megváltozását a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának 15 

napon belül írásban be kell jelenteni. 

 

Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/6928-4/2015. 

ált. számú, 4688-3/2015. saját számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírások 

betartásával hozzájárult a tervezett tevékenység megvalósításához: 

 

1. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telephelyi 

létesítmények kialakításánál és használatánál, a tevékenység végzésénél, a szennyvíz- és 

csapadékvíz elhelyezésénél a felszín alatti vizek védelmének szabályairól szóló 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

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

hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani 

közeg állapotában a tevékenység ne okozzon 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. 

3. 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 
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földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes 

rendeletben megállapított „B” szennyezettségi határértéket nem haladja meg. 

4. A csapadékvíz tározók (térfogata 250 m
3
) vízjogi létesítési engedély birtokában 

valósíthatók meg.  

5. Amennyiben a vízhozam mérés során nem sikerül igazolni a szükséges mennyiségű és 

nyomású oltóvíz rendelkezésre állását, akkor tározót, illetve nyomásfokozó berendezést 

szükséges létesíteni, amely vízjogi létesítési engedély birtokában történhet. 

A vízjogi létesítési engedélyes kérelmet és tervdokumentációt az 1995. évi LVII. 

törvényben, a 72/1996.(V. 22.) Kormányrendeletben, valamint a 18/1996.(VI.13.) KHVM 

rendeletben és az ügyben érintett szakhatóságok előírásaiban foglaltak figyelembe 

vételével kell elkészíteni és engedélyezésre hatóságomhoz benyújtani. 

6. A tervezési területen belül helyezkednek el a Kisvárda I. Vízmű 1-es számú, az épülő 1/a 

jelű és 2-es számú vízműkútjai, továbbá az FK-101-103 jelű vízbázis figyelő kutak. Az 

építési tevékenységet úgy kell végezni, hogy a fenti kutak ne sérüljenek meg, 

megközelíthetők maradjanak és funkciójukat a jövőben is be tudják tölteni. 

Amennyiben a kutak mégis megsérülnének, úgy a kivitelező köteles ezeket a kutakat 

helyreállítani. 

 

Az eljárásban vizsgált szakkérdésben megfogalmazott előírás: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Építésügyi 

és Örökségvédelmi Osztály SZ-10D/02386-2/2015. számon a kulturális örökségvédelmet 

érintő szakkérdésben az alábbi kikötéseket tette: 

- Az épülethez  kapcsolódó elsődleges földmunkák (humuszmentés, munkaárok földtömeg 

kiemelése) csak régészeti megfigyelés mellett végezhetők. 

- Az épület műszaki átadás-átvételéhez és használatbavételi engedélyének 

hozzájárulásához feltétel a régészeti kutatás ellátását igazoló építési naplóbejegyzés 

másolatának bemutatása. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály az 

SZR/079/01468-2/2015. számon megállapította, hogy a tervezett beruházás jelentős környezet-

egészségügyi hatást nem eredményez, így az engedély kiadásához a vizsgált szakkérdések 

vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására javaslatot nem tesz. 

 

 

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 tervezett beruházás a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes 

labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 11. pontja szerint nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű. 
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A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon 

emelkedik jogerőre. 

A határozat ellen a közléstől számított tizenöt napon belül az Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához 2 példányban 

benyújtott fellebbezésnek van helye.  

A 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében a hozott döntés fellebbezésre 

tekintet nélkül végrehajtható. Ennek értelmében a határozat ellen benyújtott fellebbezésnek a 

végrehajtásra halasztó hatálya nincs. 

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

elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

Az előzetes vizsgálati eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja 125.000.-Ft. 

A fellebbezési díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar 

Államkincstárnál vezetett 10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell 

megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell 

tüntetni: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát 

is. 

Természetes személyek és társadalmi szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának 

mértéke: az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2.500.- Ft. 

A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. 

A fellebbezés alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a határozat 

módosításáról vagy visszavonásáról illetve az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főfelügyelőséghez való felterjesztésről dönthet. 

 

INDOKOLÁS 

 

Kisvárda Város Önkormányzata (Kisvárda, Szent L. út 7-11.) 2015. 10. 26-án kérelmet nyújtott 

be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályához a Kisvárda, 945 hrsz. alatti ingatlanon tervezett Futsal edzőcsarnok 

megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában. 

A dokumentációt a Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. (3530 Miskolc, Földes F. u. 

6.) készítette. 

A Kormány a 15/2014. (I. 30.) Korm. rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházások közé sorolta a Kisvárdai labdarúgó sportlétesítmény-

fejlesztési beruházásokat, melynek 2. § (2) bekezdése értelmében a döntés fellebbezésre tekintet 

nélkül végrehajtható. 

A tervezett tevékenység: 

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretén belül Kisvárda Város Önkormányzata 

sportlétesítmény-fejlesztési támogatásban részesült, melyből a tervek szerint 2015-2016. évben 

4600 Kisvárda, Vár út 33/A. (945 hrsz.) alatti ingatlanon stadion létesítmény, és a jelenlegi 

eljárás tárgyát képező Futsal Edzőcsarnok megvalósítására kerül sor.  

A tervezett beruházás a vonatkozó 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 111. 

b) pontja alapján a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően 

környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység, ugyanis a Kisvárda, 945 hrsz.-ú ingatlan 

vízbázis védőövezetén belül helyezkedik el, és a majdani befogadóképessége több, mint 500 fő.  
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Kisvárda településszerkezeti terve alapján a stadionnak helyt adó 945 hrsz-ú ingatlan terület-

felhasználási kategóriája: idegenforgalmi és szabadidő centrum (Kid). A tevékenység 

megvalósítása nem teszi szükségessé a településrendezési terv módosítását.  

A tervezett edzőcsarnok befogadóképessége  meghaladja az 500 főt. A tervezett létesítmény 
(edzőpálya, öltözők, szertár, tároló helyiségek) elsősorban az edzések, valamint tömegsport 

jellegű rendezvények lebonyolítására szolgál. Az üzemeltetést 2017-től tervezik. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

A környezethasználó az előzetes vizsgálatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján kezdeményezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatalnál, tekintettel arra, hogy a tevékenység a hivatkozott rendelet 3. sz. 

mellékletének 111. b) pontja /stadion, sportcsarnok - vízbázis védőövezetén (amennyiben a 

tevékenység megkezdését vagy a létesítmény megvalósítását a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 

valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet nem 

tiltja), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 500 fő 

befogadóképességtől/ szerint a Kormányhivatal előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően 

környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

 

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: díjrendelet) 1. sz. melléklet 35. 

főszáma alapján díjköteles, a díj mértéke 250.000. Ft.  

A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

(továbbiakban: Ket.) 158. § (1) bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság 

összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség 

esetleges visszatérítéséről.” 

Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti költségek közül az igazgatási szolgáltatási díj merült fel, 

melynek megfizetésére az ügyfelet köteleztem. Az ügyfél az eljárás során az igazgatási 

szolgáltatási díjat megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel. 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a kérelem és az előzetes 

vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a Kormányhivatal hivatalában, valamint 

honlapján az eljárás megindításáról közleményt tett közzé, és a 3. § (4) bekezdés értelmében a 

közzététellel egyidejűleg a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a 10116-2/2015. számon a 

telepítés helye szerinti település, Kisvárda Város Jegyzőjének is megküldte, aki 2015.11.04-től 

2015.11.26-ig gondoskodott a közlemény közhírré tételéről.  

A Kormányhivatal a 10116-3/2015. számú levelében a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján 

az eljárás megindításáról a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 

2.), mint ismert ügyfelet is értesítette. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a tárggyal 

kapcsolatosan sem a Kormányhivatalhoz, sem Kisvárda Város Jegyzőjéhez nem érkezett 

észrevétel. 

A Kormányhivatal a 10116-1/2015. számú végzésben hiánypótlásra szólította fel a 

környezethasználót, melyet 2015. 10.30.-án teljesített teljes körűen. 
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A Kormányhivatal az előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott dokumentáció, a szakhatóság 

állásfoglalása, az igénybe vett szakértők állásfoglalása és a rendelkezésre álló adatok alapján 

ítéli meg a tervezett tevékenység környezetre gyakorolt hatását, valamint dönt a környezeti 

hatásvizsgálat szükségességéről. 

Az eljárás során a dokumentáció elbírálásához a Kormányhivatal a 10116-4/2015. számú 

végzésében, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése, valamint a 

rendelet 5. sz. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján megkereste a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy a rendelet 5. sz. melléklete II. 

táblázatának 3. pontjában szereplő szakkérdésben szakhatósági állásfoglalását alakítsa ki. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/6928-4/2015. 

ált. számú, 4688-3/2015. saját számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglalt 

előírásokkal megadta. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

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

Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.) (továbbiakban: Főosztály) 2015. november 

3-én érkezett megkeresésében - a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) 

bekezdésre és az 5. számú melléklete II. számú táblázatának 3. pontjára hivatkozva - a Kisvárda 

Város Önkormányzata (Kisvárda, Szent L. u. 7-11) kérelmére indult, a Kisvárda 945 hrsz.-ú 

ingatlanon tervezett Futsal Edzőcsarnok építésének előzetes vizsgálata ügyében szakhatósági 

állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.  

A Főosztály 10116-4/2015. számú megkeresésében az alábbi szakkérdésben kérte a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának megadását: 

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 38. § (3) bekezdése és az 5. számú melléklete II. 

táblázatának 3. pontja alapján: „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező 

csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamin a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis 

védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása kérdésben, hogy a tevékenység az árvíz és a jég 

levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.”  

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

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

(3) bekezdésre és az 5. számú melléklete II. számú táblázatának 3. pontjában szereplő 

szakkérdést megvizsgálta és megállapította: 

- A Kisvárda 945 hrsz.-ú földterület a sérülékeny földtani környezetű Kisvárda I. Vízmű H-

4939-1/2004. számú határozattal kijelölt hidrogeológiai védőövezete B zónáján belül 

helyezkedik el.  

- Az edzőcsarnok vízellátását közműről tervezik megoldani, a keletkező szennyvizet a 

közüzemi szennyvízcsatorna hálózatra vezetik rá. 

- Az építésügyi szakhatósági állásfoglalás kiadásához benyújtott tervdokumentációk 

alapján a csapadékvíz elvezetés Geberit Pluvia leszívásos rendszerrel valósul meg. Az 

esővíz ejtők földben vezetett zárt gravitációs csapadékvíz hálózaton tervezik gyűjteni és 

elvezetni. Az összegyűjtött csapadékvizet zárt tározók (tervezett térfogata 250 m
3
) 

tervezik gyűjteni. 

Az ejtő vezetékek a telken belüli elvezető csatornára csatlakoznak, ahonnan a városi 

csapadékhálózatba történik a csapadékvíz továbbítása. 
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Oltóvizet (1800 l/p) 2 db földfeletti tűzcsapról lehetséges biztosítani. Az oltóvizet a 

közműhálózatról vételezik. Amennyiben a vízhozam mérés során nem sikerül igazolni a 

szükséges mennyiségű és nyomású oltóvíz rendelkezésre állását, akkor tározót, illetve 

nyomásfokozó berendezést szükséges létesíteni. 

- A tervezési területen belül helyezkednek el a Kisvárda I. Vízmű 1-es számú, az épülő 1/a 

jelű és 2-es számú vízműkútjai, továbbá az FK-101-103 jelű vízbázis figyelő kutak. A 

kutak a lakosság biztonságos ivóvízellátását szolgálják, így közcélú vízilétesítménynek 

minősülnek, ezért a kutak környezetében az építési tevékenységet fokozott gondossággal 

kell végezni.  

- A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

- Vízvédelmi szempontból a tevékenység következtében jelentős környezeti hatás nem 

feltételezhető. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági 

jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 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 által 

megállapított hatáskörben, a felszín alatti vizek védelmének szabályairól szóló 219/2004. (VII. 

21.) Korm. rendelet, valamint 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, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (6) bekezdése szerinti 

tartalommal adta meg. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 

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

rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam. 

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltak alapján: „A 

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a hatóság szakhatósági 

állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított harminc napon belül köteles 

megadni. A szakhatósági állásfoglalás megadására tizenöt nap áll rendelkezésre, ha az eljáró 

hatóság a sürgősséget megkeresésében megindokolja.” 

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel kérem az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen.” 

 

A Kormányhivatal a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

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

kérelem, valamint előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, az 5. számú melléklet I. táblázat 

- 3. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát,  

- 4. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztályát,  

- 8. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályát  
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kereste meg a fenti szakkérdések vizsgálata érdekében a 10116-5/2015. számú levelében. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Építésügyi 

és Örökségvédelmi Osztály SZ-10D/02386-2/2015. számon adott szakkérdés vizsgálatának 

előírásait a rendelkező rész tartalmazza.  

Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

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

Főosztályától, Kisvárda, 945 hrsz. alatti ingatlanon tervezett Futsal Edzőcsarnok építésének 

előzetes vizsgálati eljárás tárgyában szakkérdés vizsgálatát kezdeményezte Hatóságomnál 2015. 

november 5. 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 lelőhelyet érinthet. 

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek kiemelt kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontja alapján nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 

LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § (20) b) pontja értelmében nagyberuházásnak 

minősül. Hatóságomhoz beérkezett a beruházás kapcsán készített előzetes régészeti 

dokumentáció (ERD) szerint, a próbafeltárás során bizonyítható régészeti jelenség, leletanyag 

nem került elő. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról 

szóló 39/2015. (III.11.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. r.) 24.§ (3) bekezdése értelmében 

"a kivitelezés során a földmunkákkal érintett, és egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt 

területen régészeti megfigyelést kell biztosítani. " 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény (továbbiakban Kötv.) 19. § (2) 

bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás 

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

lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti 

feltárást kell végezni.” 

A Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja szerint "a nyilvántartási adatok és - ha rendelkezésre áll – 

az előzetes régészeti dokumentáció adatai, valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt 

hatása alapján a védettségi fokozat figyelembevételével a hatóság - jogszabályban 

meghatározottak szerint – a megelőző feltárás keretében 

a) régészeti megfigyelést ír elő, ha 

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

lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit, 

ab) a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos, 

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

jelentkezési szintjét, 

ad) a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával 

bolygatták, vagy 

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

Az előírt módszer a régészeti megfigyelés. 

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

a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése és a tevékenység régészeti dokumentálása. 

A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. 

(III.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 17. § (1) bekezdése szerint "Ha a régészeti 

megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor-legalább a beruházási 
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földmunkával érintett mélységig - az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti 

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

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

szerinti megyében székhellyel rendelkező megyei hatókörű városi múzeum (Jósa András 

Múzeum 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. Régészeti Osztály, Jakab Attila, 42/315-722) 

jogosult. 

A szakkérdés vizsgálata a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény 14. § (5) bekezdésén, illetve a Korm. r. 63. § és 64. §-án alapszik. 

Hatóságom hatáskörét a Korm. r. 3.§ 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 7/2015. (III.31.) Mvm utasítás 24. 

§-a, illetékességét a Korm. r. 1. sz. mellékletének 15. pontja határozza meg.” 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály a 2299-2/2015. számú levelében megállapította, hogy a tervezett 

Futsal Edzőcsarnok építésének előzetes vizsgálati eljárásában nincs hatásköre.  

Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

A Bányafelügyelet a nyilvántartása és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1019 webcímen 

elérhető tervdokumentáció alapján az alábbiakat állapította meg: 

Nincs olyan, a hatáskörébe tartozó környezeti elem vagy rendszer, mely a tevékenység 

következtében hatásviselő lehet, és nem várható olyan környezetveszélyeztetés, amely elleni 

védelmet jogszabály a bányafelügyelet feladat- és hatáskörébe utalja, ezért a környezetvédelmi 

és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése és a rendelet 5. sz. melléklet 1. táblázat 8. 

pontja alapján a Bányászati osztály eljárásba történő bevonásának feltételei nem teljesülnek. 

A Bányafelügyelet illetékességi területét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 

267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése és az 1. melléklete határozza meg.” 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya az 

SZR/079/01468-2/2015. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát és 

megállapította, hogy  

„a tervezett beruházás jelentős környezet-egészségügyi hatást nem eredményez, így az engedély 

kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírások 

megállapítására javaslatot nem tesz.” 

Állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: 

„Kisvárda Város Önkormányzata (Kisvárda, Szent L. út 7-11.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (4400 Nyíregyháza, 

Kölcsey u. 12-14.) előtt, a Kisvárda, 945 hrsz. alatti ingatlanon tervezett Futsal Edzőcsarnok 

építésére vonatkozó előzetes környezeti vizsgálata ügyében kérelmet terjesztett elő. Az 

eljárásban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai állásfoglalás kialakítására vonatkozó 

feladat és hatáskörrel rendelkezik. 

A megkereső főosztály által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének 

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

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

valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 
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kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott 

szakkérdésekre (A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges 

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

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

számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni 

vizek védelmére kiterjedően) is a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy:  

 a Futsal Edzőcsarnok építése és üzemeltetése település és környezet-egészségügyi 

szempontból nem jelent szignifikáns egészségkárosító kockázatot, erre tekintettel a 

rendelkező részben foglaltak szerint foglalt állást. 

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

Hatáskörömet, és illetékességemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági feladatokat 

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

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvos Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok 

ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 

27.) Korm. rendelet, illetékességét a Ket. 21. § (1) bekezdése, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) 

Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján állapítottam meg.” 

 

Az ügyfél kérelme és annak mellékletei alapján nem volt megállapítható a tervezett tevékenység 

összhangja a jelenleg hatályos településrendezési eszközökkel, valamint a helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, ezért a Kormányhivatal a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (továbbiakban: Ket.) 26. § (1) bekezdés c.) pontja valamint a környezeti hatásvizsgálati 

és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet 1 § (6b) alapján belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult Kisvárda Város 

Jegyzőjéhez, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez. 

Kisvárda Város Jegyzője a 2/4874/2015. és a 2/4872/2015. számon adott jogsegélyt. 

A 2/4874/2015. számon az alábbi belföldi jogsegélyt adta: 

„A Kisvárda, 945 hrsz.-ú ingatlanon tervezett futsal edzőcsarnok építésének előzetes vizsgálati 

eljárásához az alábbi nyilatkozatot adom: 

A tervezett tevékenység jelen eljárás időpontjában Kisvárda Város hatályos településrendezési 

eszközeivel összhangban van.  

A 27/2011. (XI.30.) ÖK rendelet (Kisvárda Város szabályozási tervéről és helyi építési 

szabályzatáról) az érintett területet Kid/5-19667 kódszámú „Stadion és fedett edzőcsarnok” 

elnevezésű különleges területbe sorolja. 

Nyilatkozatomhoz mellékelem a 24/2015. (VIII.12.) KT. sz. rendelettel módosított 27/2011. 

(XI.30.) ÖK sz. rendelettel elfogadott HÉSZ-t és a szabályozási terv vonatkozó kivonatának 

másolatát. 

A belföldi jogsegélyt a 2004. évi CXL. tv. 26.§ (5) bek. b) pontja alapján teljesítettem.” 

 

Kisvárda Város Jegyzője a 2/4872/2015. számon az alábbi belföldi jogsegélyt adta: 

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

Főosztálya belföldi jogsegély kérelemmel fordult hivatalunkhoz a Kisvárda Város 
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Önkormányzata által a Kisvárda, 945 hrsz. alatti ingatlanon tervezett Futsal Edzőcsarnok 

építésének előzetes vizsgálati eljárásának lefolytatásával kapcsolatban. 

A belföldi jogsegély teljesítéséhez közlöm, hogy a fent nevezett tevékenység 

a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással 

összhangban van. 

Nyilatkozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 26.§ (5) bekezdése, Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Kisvárda város természeti értékeinek helyi védelméről szóló 5/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelete, valamint Kisvárda Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2011. (XI.30.) sz. rendeletével elfogadott helyi építési szabályzatának figyelembevételével 

adtam ki.” 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Kormányhivatal az alábbiak szerint értékeli: 

Környezeti zaj:  

A létesítmény Kisvárda belterületén helyezkedik el. A létesítményt északról vízgazdálkodási 

terület nyugatról és délről beépítésre szánt különleges terület, keletről lakóterület határolja. 

A legközelebbi lakóépület 250 m-re helyezkedik el a létesítmény akusztikai középpontjától 

számítva. 

A dokumentációban szereplő számítások alapján a létesítmény zajvédelmi szempontú 

hatásterületén belül nem helyezkedik el védendő épület. 

Mivel a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, ezért 

a Kormányhivatal a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. 

(X. 29.) Korm. 10. § (3) a) pontja alapján zajvédelmi előírást nem tett. 

Gépjárműforgalom csak a nappali (6-22) időszakban történik. A gépjárműforgalom, a megadott 

adatok alapján nem okoz 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást a megközelítési 

útvonalon. 

Levegőtisztaság-védelem:  

A kivitelezés során az építő gépeket és építési anyagot szállító járművek működéséből származó 

légszennyező anyag kibocsátások lesznek hatással a levegőkörnyezetre. 

A legnagyobb hatásterület az építési területtől számított 100 m sugarú kör által lefedett terület. 

Az építési munkálatokból eredő légszennyezés időszakosan lép fel az építési területhez 

legközelebb található levegőtisztaság-védelmi szempontból védendő területeken, valamint az 

építőanyagok szállításához igénybe vett utak melletti területeken. 

Tekintettel a munkák időszakos jellegére is, a fellépő környezetterhelés nem számottevő, 

levegőtisztaság-védelmi szempontból a létesítés hatása nem jelentős. 

Az üzemeltetés nem jár légszennyezőanyag kibocsátással. 

Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati 

eljárás lefolytatása nem indokolt. 

 

Hulladékgazdálkodás:  

A beruházás során engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére nem kerül 

sor.  
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Az építkezés és az azt megelőző tereprendezési munkák során főként építési-bontási hulladékok 

keletkeznek. Ezeket a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyűjtést követően engedéllyel 

rendelkező szakcég részére adják át további kezelés céljából. A munkát végző gépek 

karbantartása nem a telephelyen fog történni. 

Az üzemelés szakaszában települési szilárd hulladék keletkezik, melyet gyűjtést követően 

közszolgáltató részére adnak át. 

A fentiek alapján hulladékgazdálkodási szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatása nem indokolt. 

 

Természetvédelem:  

A tervezési terület országos jelentőségű védett, vagy Natura 2000 hálózatába tartozó területeket, 

továbbá a Nemzeti Ökológiai Hálózatba tartozó területeket nem érint. A terület felmérése során 

védett növényfaj egyede nem került elő. A vizsgált terület nagyobb része zavart, több helyen 

gyomosodó, már özönfajokkal is terhelt, egyetlen viszonylag természetközeli élőhelynek a 

meglévő műfüves pálya DK-i szomszédságában fekvő mocsárrét (Á-NÉR: D34) tekinthető, 

azonban vélhetően ennek kialakulása is antropogén tevékenységhez köthető. A legalább 

időszakosan magasabb talajvízállásra utalnak a növényzeti viszonyok, amely a vizsgált területen 

több foltból álló nádasok, mocsárrét maradvány és főleg jellegtelenebb, többnyire zavart képet 

mutató üde és szárazabb „gyepek” képében jelenik meg. 

A vizsgált terület határain belül a fás növényzet az elmúlt két évben közel megszűnt, kivétel a 

Várral DK-i irányban szomszédos, a vízműteleptől É-ról szomszédos néhány fából álló kis 

facsoportot. A terület zoológiai szempontból sem tekinthető különösebben értékesnek, néhány 

közönséges, gyakori faj (zöld varangy, vízisikló, fürge gyík) és egyes általánosan előforduló, 

nádasokhoz és üdébb élőhelyekhez köthető madárfaj kivételével érzékenyebb, ritkább fajok nem 

fordulnak elő. 

A fentiekre tekintettel a beruházás természeti környezetre gyakorolt hatása nem minősül 

jelentősnek. 

 

A Kormányhivatal a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § 6b) bekezdésének megfelelően az 

eljárás során vizsgálta a tervezett tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel 

kapcsolatos önkormányzati szabályozással való összhangját, valamint az érintett település jelen 

eljárás időpontjában hatályos településrendezési eszközei közötti összhangot.  

A Kisvárda Város Jegyzője 2/4874/2015. ügyszámon megadott belföldi jogsegélyében foglaltak, 

és az ahhoz csatolt mellékletek (Kisvárda Város Szabályozási Terve és a Helyi Építési 

Szabályzat, valamint az adott településrészre vonatkozó jóváhagyott szabályozási terv 

kivonat másolata) alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a tervezett 

tevékenység Kisvárda Város hatályos településrendezési eszközeivel összhangban van. A 

Kisvárda 945 hrsz. alatti földrészlet Kid/5-19667. kódszámú „Stadion és fedett edzőcsarnok” 

elnevezésű különleges területbe tartozik. A tervezett tevékenység és a hatályos 

településrendezési eszközök közötti összhang biztosított; a beruházás megvalósítása a 

településrendezési terv módosítását nem teszi szükségessé. 

Kisvárda Város Jegyzőjének 2/4872/2015. számú belföldi jogsegélyében foglaltak alapján a 

környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a tevékenység a helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban van. 

A rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján összefoglalóan megállapítható, hogy a 

tervezett tevékenységgel kapcsolatban környezetvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel 
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és nem feltételezhető olyan jelentős környezeti hatás, amely a környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatását szükségessé tenné, valamint hogy a tervezett tevékenység nem egységes 

környezethasználati engedély köteles.  

 

A Kormányhivatal a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy az eljárás 

tárgyát képező tevékenység megvalósításához a környezethasználó részére egyéb, a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedély beszerzése nem 

szükséges. 

 

A szakhatóság megkeresésére a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) 

bekezdése, valamint a rendelet 5. sz. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján, a szakkérdések 

vizsgálatára a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint a rendelet 5. 

számú melléklet I. táblázat 3.,4.,8. pontjai alapján került sor. 

A határozat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 67. § (1) 

bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3.§, 4.§ és 5. §-ai szerint lefolytatott eljárásban, a Ket. 72. § 

(1) bekezdése szerinti tartalommal, a 71. § (1) bekezdésnek megfelelően, határozati formában 

lett meghozva. 

A tervezett beruházás a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes 

labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 11. pontja szerint nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű. 

A 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében a hozott döntés fellebbezésre 

tekintet nélkül végrehajtható. Ennek értelmében a határozat ellen benyújtott fellebbezésnek a 

végrehajtásra halasztó hatálya nincs. 

A Kormányhivatal a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontja, (2) 

bekezdésében és a 13.§ (1) bekezdés c) pontja, és (2) bekezdésében biztosított hatáskörben, a 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 9. pontjában meghatározott 

illetékességben járt el. 
 

A határozat nyilvános közzétételéről a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése és 

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése értelmében 

gondoskodok. 

A határozatot a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése alapján megküldöm az 

eljárásban részt vett települési önkormányzat jegyzőjének azzal, hogy azt a kézhezvételt 

követően tegye közszemlére. 

A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon kell közöltnek 

tekinteni a 2006. évi LIII. tv. 2. § (2) bekezdése alapján. Az így közölt döntés ellen a közlést 

követő 15. napig jogorvoslati jogot (fellebbezési jogot) biztosítottam a Ket. 98. § (1) bekezdése 

szerint. 
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Postai úton történt közlés esetén a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell 

számítani. 

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. § (1) és 99. 

§ (1) bekezdése biztosítja.  

Az alapeljárás és a fellebbezés díja a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. § (1)(5)(6)(7) bekezdései 

és 1. sz. melléklet 35. főszáma alapján került meghatározásra. Az eljárási költség viseléséről a 

Ket. 158. § -a alapján döntöttem. 

A határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közlöm, így a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-

14.) a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján megküldöm. 

 

 

Nyíregyháza 2015. december 15. 

 

 Kozma Péter 

 kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából 

  

 Rozinka Zsolt Illés sk. 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 

 főosztályvezető 

 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.  


