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Határozat 

 

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

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából eljáró „KÖRÉPTERV” Kft. 

(4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21/B. I/2.) kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban, a benyújtott 

előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 

Zrt. beruházásában, a Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút, Rakamaz külterületi szakasz megvalósításából 

nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység egységes környezethasználati 

engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

A Kormányhivatal az előzetes vizsgálati dokumentációban szereplő változatok közül a „B” és a „D2” 

tervekből kialakított közös változatot tartja lehetségesnek megvalósítani. 

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

tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, mivel a tervezett beruházás a települési rendezési 

eszközökkel nincs összhangban.  

A tervezett tevékenység és a településrendezési eszközök közötti összhangot meg kell teremteni, 

ez által a kizáró okot meg kell szüntetni a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési 

engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig. 

Tájékoztatom, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység megvalósításához 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 eljárás során vizsgált szakkérdésben megfogalmazott előírás: 

Talajvédelmi előírás: 

- A beruházás során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. §. (1) 

bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos mezőgazdaságilag hasznosított - legelő művelési 

ágú - területeken a talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld talajidegen 

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

sem tárolható.  

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.” 

 

Örökségvédelmi előírás: 

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

megfelelő egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, és azt hatóságomnak 

a feltárási projekttervvel együtt az útépítési engedélyezési eljárás során be kell nyújtani:  
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2. Az útépítési 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 megállapítására kerülhet sor. A tervezett beruházás 

kivitelezése csak az esetlegesen előírt régészeti kutatás befejezése után kezdhető el.  

4. A tárgyi létesítmény műszaki átadás-átvételéhez és forgalomba helyezésének hozzájárulásához 

feltétel a régészeti kutatás ellátását igazoló építési naplóbejegyzés másolatának bemutatása. 

 

Földvédelmi előírás: 

- A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) előírásai 

szerint ez az igénybevétel termőföld más célú hasznosításának minősül, ezért a jogszabály 

rendelkezései szerint a kivitelezés megkezdése előtt a termőföld más célú hasznosításának 

engedélyezésére irányuló földvédelmi eljárást kell lefolytatni az indoklásban részletezettek 

szerint. 

- 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. 

 

Erdővédelmi előírások: 

- A kiépítésre kerülő nyomvonalba eső terület (vonalas létesítmény és a belterületi ingatlan 

kivételével) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

tv. hatálya alá tartozik, az Evt. 12. § (1) bekezdés b) pontja szerint fásításnak minősülnek. Így 

a munkálatok elkezdése előtt, amennyiben erdei fafajnak minősülő fa (Evt Vhr. 4. melléklet) 

eltávolítására kell hogy sor kerüljön, úgy annak kitermelését a www.nebih.hu weboldalról 

letölthető formanyomtatványon kell a földhasználónak (beruházónak) bejelenteni az erdészeti 

hatóság felé. 

 

Természetvédelmi előírás: 

 Növényzetirtás fészkelési időszakon kívül, 2016. szeptember 1. és 2017. március 15. között 

történhet, a Kormányhivatal 3493-3/2016. számú határozatában foglaltaknak megfelelően 

 A munkák megkezdése előtt az illetékes természetvédelmi őrt (Herczeg Ferenc, 30/326-56-34) 

értesíteni kell, utasításait be kell tartani. A természetvédelmi őrrel való egyeztetés nélkül a 

tevékenységet végezni tilos! Az egyeztetés megtörténtét hitelt érdemlően igazolni kell, a 

természetvédelmi őr által felvett jegyzőkönyv aláírásával, vagy az őri napló bejegyzésének 

aláírásával.  

 A lehető legkisebb mértékű területfoglalással, a nyomvonallal szomszédos Natura 2000 

területek károsítása nélkül kell a munkálatokat elvégezni, ennek érdekében a munkaterületet 

jól láthatóan ki kell jelölni. 

 A munkavégzést követően a területen hulladék nem maradhat. 

 A kerékpárút tájba illesztését, illetve a növényzet pótlását termőhelynek megfelelő ős- és 

tájhonos fafajokkal, cserjékkel kell megvalósítani. 

 A beruházással kapcsolatos munkálatokkal bolygatott területeken és azok környezetében a 

gyommentesítésről mechanikus védekezéssel kell gondoskodni, az inváziós és termőhely-

idegen növényfajok (pl. gyalogakác, amerikai kőris) megtelepedését és terjedését meg kell 

akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell a munkálatokkal érintett 

területek teljes szakaszán és közvetlen környezetében. 

 

Hulladékgazdálkodási előírás: 

Hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában lehet szállítani. 

 

Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35900/2301-2/2016.Ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírások: 

http://www.nebih.hu/
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1. Tudomásul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti 

vagy károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

szerinti felelőséggel tartozik, illetve a vízügyi hatóság által meghatározott intézkedések 

megtételére köteles. 

2. Az építési tevékenységet az 1995. évi LIII. törvény 6. §-ban foglaltak alapján úgy kell 

végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze 

a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. 

3. Az építési tevékenységet úgy kell végezni, az építőanyagokat és az építéséhez használt 

gépeket úgy kell tárolni, hogy biztosított legyen a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 10. § 

(1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Az építési tevékenység nem 

okozhatja a felszín alatti víz és a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes 

rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát. 

4. A víziközművek keresztezése során be kell tartani a vizek hasznosítását, védelmét és 

kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról 

szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet előírásait. 

5. Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó 

anyagot juttatni. 

6. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a 

vízügyi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a 

kárenyhítés megkezdéséről (219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 19. § (1) bek., valamint a 

220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 11. § (2) bek. szerint). 

7. A kivitelezés megkezdése előtt a Tiszántúli Vízügyi Igazgatósággal egyeztetni kell, a 

hozzájáruló nyilatkozatát be kell szerezni. A kivitelezés csak a hozzájárulásban foglaltak 

alapján végezhető. 

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek 

hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni. 

Az eljárás során eljárási költségként az eljárás igazgatási szolgáltatási díja merült fel, melynek 

megfizetésére a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. köteles. Az eljárás igazgatási szolgáltatási 

díja 250.000,- Ft, melyet a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megfizetett. 

E határozat ellen a közlés napját követő 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és 

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

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van 

helye. 

A döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, így a határozat ellen benyújtott 

fellebbezésnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. 

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

jogerőre. 

 

A fellebbezés díjköteles, a díj mértéke 125.000-Ft. Természetes személyek fellebbezése esetén a díj 

mértéke 2.500,- Ft, társadalmi szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díja 2.500,- Ft. 

Fellebbezés esetén a fellebbezési eljárás díját 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. 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 

2016. március 4-én a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.), mint 

beruházó meghatalmazásából eljáró „KÖRÉPTERV” Kft. (4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21/B. I/2.) 

előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása céljából kérelmet és előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott 
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be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályára, a Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút, Rakamaz külterületi szakasz megvalósításának 

tárgyában. 

A fenti 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 módosításáról szóló 76/2016. (IV. 5.) Korm. 

rendelet 1. számú melléklet 1.208. pontja, valamint az 1. §-a alapján nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű ügy. 

A tervezett létesítmény Rakamaz belterületén a körfogalomtól kezdődően a Szent István út meglévő 

6,0 méter szélességű burkolatán burkolati jellel kijelölt kétoldali kerékpáros nyomként kerül 

megvalósításra, majd a régi 38. sz. főút nyomvonalán halad Tokaj felé, az önkormányzati kezelésű, 

régi Aranyos híd kerékpáros közlekedésre is alkalmas felújításával. Az Aranyos hidat követően a régi 

38. sz. főút nyomvonalán felhagyott töltésen kétirányú, 2x1 haladósávos, 2,35m épített szélességű 

külterületi kerékpárút vezetne tovább a szintén önkormányzati kezelésű régi Görbe-híd kerékpáros 

közlekedésre alkalmas felújításával. A Görbe híd után a szintén kétirányú, 2x1 haladósávos, 2,35m 

épített szélességű külterületi kerékpárút szakasz kerül megvalósításra, mely keresztezi a 80.sz. 

Hatvan–Miskolc–Szerencs–Sátoraljaújhely/Nyíregyháza vasúti fővonalat. A tervezett kerékpárút 

ezután a meglévő régi közúti töltésen, majd elérve a jelenlegi 38. sz. főút töltését, annak D-i oldalán 

a meglévő közúti töltés GABION támfalas bővítésével halad tovább a Hosszú hídig. A Hosszú hídon 

a meglévő kocsipálya újra felosztásával és a kerékpáros forgalmat NEW JERSEY vasbeton elemekkel 

elválasztva vezetik át a kerékpárutat. A híd után a Kis hídig újra a közúttal közös koronán, GABION 

támfalas töltésbővítéssel építik meg a létesítményt, majd a Kis híd előtt a tervezett kerékpárút elhagyja 

a közút töltését és a régi Kis hídon kerül átvezetésre, melyet a kerékpáros közlekedésre alkalmas 

módon szintén felújításra kerül. A Kis hidat követően a nyomvonal a régi 38.sz. út nyomvonalán 

mindkét irányban kijelölt kerékpáros nyomként halad a végszelvényként szolgáló Rakamaz 

Üdülőterület bekötőútjáig. Az érintett útszakasz teljes szélességében aszfalt kopóréteg építéssel 

felújításra kerül, hogy kerékpárforgalom lebonyolítására alkalmas legyen. Az állami közúttal közös 

koronán vezetendő kerékpárút esetében a meglévő töltés szélesítése szükséges, mely a töltésláb 

szélesítése nélkül, a szükséges földmunka mennyiségét és a meglévő töltés szerkezetébe történő 

beavatkozást minimalizálva GABION támfal létesítésével kerül kivitelezésre. A kerékpárút 

elhelyezése során az állami közúton min. 3,50 m-es forgalmi sáv szélesség és a közúti szalagkorlátok 

között min. 9,00 m távolság alakítandó ki. A kerékpárút aszfalt burkolatának szélessége a túlzott 

töltésszélesítés elkerülése és a költségek racionalizálásának érdekében a közúttal közös szakaszon 2,25 

méter. A nyomvonalba eső 3db régi híd (Aranyos híd, Görbe híd és Kis híd) teljes felújításra kerül, 

mely magában foglalja a hidak felszerkezetének szükség szerinti felújítását, új kocsipálya kopóréteg és 

korlát kiépítést, valamint a hídpillérek és hídfők szükség szerinti, az állékonyságuk veszélyeztetését 

megszüntető felújítását. Az Aranyos hídon a kerékpáros átvezetés a megelőző szakasszal egyező 

módon kétoldali kerékpáros nyomként történik, míg a többi híd esetében a burkolat tengelyében 2,25 

m szélességben, burkolati jellel kerül kijelölésre a nyomvonal. A hidakon kiépítendő korlátokat 

mindkét oldalon a kerékpáros közlekedést figyelembe vevő 1,4 méter magassággal alakítják ki. A 

Hosszú hídon történő kerékpáros átvezetés a meglévő 10 m széles kocsipálya hosszirányú elválasztás 

célját szolgáló NEW JERSEY vasbeton közúti korlátelemek alkalmazásával történő újra felosztásával 

oldható meg. Ezen megoldás optikailag és fizikailag is elválasztja a kerékpáros és a 

gépjárműforgalmat. A beavatkozást követően a hídon a gépjárművek közlekedésére 3,50 m-es 

forgalmi sávok mentén a közúti vezetőkorlátig 0,25-0,25 méter szélességű biztonsági sáv áll 

rendelkezésre. A kialakítandó kocsipálya szélesség a szegélyek között a Közúti hidak felújítása 

tervezési előírásaival összhangban 7,50 méter. A kerékpáros közlekedésre fenntartandó sáv szélessége 

a korlátok között 2,00 méter. A híd burkolatának átépítésével és a forgalmi sávok eltolásával a hídon 

kialakuló gerincvonal a megelőző és követő útpályáéhoz viszonyítva eltolódik, amit előtte és utána a 

meglévő útpálya profilba marását követő aszfaltréteg terítéssel kell kifuttatni. 

A beruházás megkezdésének várható időpontja: 2016. június hó. A létesítés becsült időtartama korábbi 

hasonló projektek kivitelezési tapasztalatai alapján:  

- Az építési munkák becsült időtartama: 6 hónap  

- Üzemidők munkanapokon: 07.00-16.00 h között  

 

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, tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás szerepel a 
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hivatkozott rendelet 3. sz. mellékletének 87. c) pontjában („országos közút, helyi közút, a közforgalom 

elől el nem zárt magánút és kerékpárút védett területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 

méretmegkötés nélkül, amennyiben nem tartozik az 1. sz. mellékletbe).  

 

A Kormányhivatal a benyújtott kérelem alapján megállapította, hogy az eljárás a környezetvédelmi, 

természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. 

(III. 31.) FM. rendelet 1. sz. melléklet 35. főszáma értelmében díjköteles, a díj mértéke 250.000,- Ft. 

Az igazgatási szolgáltatási díjat a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megfizette, az eljárás 

során egyéb eljárási költség nem merült fel. 

 

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. 

A Ket. 71/A. § (1) bekezdése alapján a kérelemre indult eljárásban - a 71/A. § (6) bekezdésében 

foglalt esetek kivételével - a hatóság a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül függő 

hatályú döntést hoz. 

Fentiek alapján a Kormányhivatal az 1957-5/2016. sz. döntésében függő hatályú határozatot 

hozott. A függő hatályú határozathoz nem kapcsolódnak joghatások, mivel az ügy érdemében 2 

hónapon belül döntöttem. 

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

vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának hivatalában, valamint honlapján az eljárásról a 

nyilvánosság biztosítása érdekében közleményt tett közzé és a 3. § (4) bekezdés értelmében a 

közzététellel egyidejűleg a közleményt, a kérelmet és mellékleteit az érintett település, Rakamaz Város 

Jegyzőjének is megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. 

A Kormányhivatal a 1957-7/2016. számú iratában a Ket. 29. § (3) bek. b) pontja alapján az eljárás 

megindításáról, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.), mint ismert 

ügyfelet is tájékoztatta. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 216-9/2016. számú levelében az alábbi nyilatkozatot tette: 

„A megkeresésben szereplő munkálatokat természetvédelmi szakmai szempontból, a környéken 

esetleges előforduló védendő természeti értékek védelme érdekében javaslom június 15-e után 

kezdeni. 

Természetvédelmi szakmai szempontból javaslom, hogy az ügyfél egyeztessen a területileg illetékes 

természetvédelmi őrrel (Herceg Ferenc 06/30 326-56-34) aki az aktuális természetvédelmi 

körülményeknek megfelelően korlátozásokat írhat elő a természetvédelmi hatóság útján.” 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan 

Rakamaz Város Jegyzőjéhez és a Kormányhivatalhoz nem érkezett észrevétel. 

A kormányhivatal az előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott dokumentáció, a szakkérdés 

vizsgálatok, a szakhatóságok állásfoglalásai és a rendelkezésre álló adatok alapján ítéli meg a tervezett 

tevékenység környezetre gyakorolt hatását, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat 

szükségességéről. 

A Kormányhivatal a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a 1957-8/2016. és 

1957-12/2016. sz. ügyiratában az alábbi hatóságokat kereste meg szakértőként, szakkérdés 

vizsgálatával kapcsolatban: 

 az 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, 

 az 5. számú melléklet I. táblázat 4. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatalának Járási Építésügyi 

és Örökségvédelmi Osztályát, 
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 az 5. számú melléklet I. táblázat 5. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi 

Főosztályát,  

 az 5. számú melléklet I. táblázat 6. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Hajdú-

Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályát,  

 az 5. számú melléklet I. táblázat 7. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Földhivatali Osztályát,  

 az 5. számú melléklet I. táblázat 8. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztályának Bányászati Osztályát, valamint a  

- az 5. számú melléklet I. táblázat 9. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 

Felügyeleti Főosztály Állami Főépítészt. 

Továbbá az eljárás során szakhatóságként a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

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

bekezdése és 5. számú melléklet II. táblázatának 3. pontja alapján bevonásra került a Hajdú-Bihar 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Földművelésügyi Főosztálya az SZ/84/00697-2/2016. számú nyilatkozatát előírással adta meg, amely 

előírás jelen határozat rendelkező részében, mint talajvédelmi előírás szerepel. Szakkérdésben adott 

nyilatkozatát az alábbiakkal indokolta: 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi 

Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya, mint elsőfokú talajvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati 

eljáráshoz talajvédelmi szempontból hozzájárult, tekintettel arra, hogy talajvédelmi szempontból a 

tervezett beruházásnak - fenti előírásunk és az előzetes vizsgálati dokumentáció talajvédelmi 

előírásainak betartása mellett - a környező mezőgazdasági területekre káros hatása nincs, talajvédelmi 

szempontból jelentős hatás nem várható. (A kerékpárút építése közvetlenül termőföldet nem érint.)  

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2004. évi CXL. törvény (a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) 21. § (1) bekezdése és a 66/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról) 

2. § (1) bekezdése rendelkezik.  

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 

32. § (1) bekezdése, valamint a 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról) 18. § (1) bekezdése állapítja meg.  

Ezen nyilatkozatot 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 1. táblázat 5. pontja, valamint a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás (a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról) 24-27. §-a, illetve a előzetes 

vizsgálati dokumentáció (készítette: „KÖRÉPTERV” Kft. 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21/B. 1/2.; 

készült: Nyíregyháza, 2016. március 04.) alapján adta ki.” 

 

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatalának Járási 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya az SZ-10/106/00732-4/2016. számú nyilatkozatát előírással 

adta meg, amely előírás jelen határozat rendelkező részében, mint örökségvédelmi előírás szerepel. 

Szakkérdésben adott nyilatkozatát az alábbiakkal indokolta: 

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

Főosztály a Nyíregyháza- Tokaj kerékpárút, Rakamaz külterületi szakasz megvalósítására vonatkozó 

előzetes vizsgálati eljárás tárgyában szakkérdés vizsgálatát kezdeményezte Hatóságomnál 2016. 

március 10. napján  

A szakkérdésben történt megkeresésre a javasolt kikötések indoklása:  

A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, a tervezett beruházás a kulturális örökség 

védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 20, c) pontja alapján, mivel a 

Nemzeti Infrastruktúra Zrt. által kezelt beruházás, ezért nagyberuházásnak minősül. 

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

ismeretek (különösen a lelőhely jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére 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 Kötv. 23/C. § (3) bekezdése, illetve a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyonkezelői 

Központról szóló 199/2014. (VII. 1.) Korm. rendelet 6. § d-e) pontja szerint az előzetes régészeti 

dokumentációt a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján Forster Gyula Nemzeti 

Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (Elérhetősége: 1014 Budapest, Táncsics u. 1; 

Postacím: 1535 Budapest, Pf.: 721.; http://forsterkozpont.hu/; Tel.: +36 1 225 4800, E-mail: 

info@forsterkozpont.hu) készíti el oly módon, hogy a Kötv. 23/C. (6) alapján más feltárásra jogosult 

intézményt, és akkreditált szervezetet is bevon hat.  

A Kötv. 23/C. § (5) bekezdése kimondja, hogy az előzetes régészeti dokumentációt próbafeltárás 

alkalmazásával kell elkészíteni, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 20. § (1)-(2) 

bekezdéseiben meghatározott kivételekkel. A Korm. r. 20. § (1) bekezdése szerint egyszerűsített 

előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, ha a beruházás jellege próbafeltárás végzését nem 

indokolja, vagy azt nem teszi lehetővé, továbbá a (2) bekezdésben felsorolt esetekben egyszerűsített 

előzetes régészeti dokumentáció készíthető: a) kerékpárút létesítése esetén.  

A Korm. r. 22. § (5) bekezdése kimondja, hogy a feltárási projekttervet tartalmazó teljes előzetes 

régészeti dokumentációt a földmunkával járó tevékenység engedélyezésére irányuló azon első hatósági 

eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni, amelyben az örökségvédelmi hatóság eljár 

vagy szakhatóságként részt vesz.  

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

állapít meg.  

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.  

Az előzetes régészeti dokumentáció záródokumentuma a Kötv. 23/D. § (1) bekezdésében meghatározott 

feltárási projektterv. A Korm. r. 22. § (1) bekezdése kimondja, hogy a nagyberuházás egészére egy 

feltárási projekttervet kell készíteni.  

A Kötv. 23/D. § (2) bekezdése szerint 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 Kötv. 23/E. § (2) bekezdése alapján 

a régészeti feladatellátást végző, feltárásra jogosult intézményt. Az előzetes régészeti dokumentáció 

készítője a projekttervben határozza meg a nagyberuházás régészeti területi jellemzői és 

előkészítettsége alapján a régészeti feladatellátás területi szakaszait és a szakaszolás indokait.  

A Kötv. 23/C. § (3) bekezdése alapján az előzetes régészeti dokumentációt a beruházóval kötött írásbeli 

szerződés alapján Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (1535 

Budapest, Pf. 721.) készíti el.  

A Kötv. 23/F. § (6) bekezdése kimondja, hogy az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésének 

költségét a beruházó viseli, kivéve a Kötv. 23/F. § (7) bekezdése szerinti esetet.  

A Kötv. 23/D. § (4) és (5) bekezdése szerint a feltárási projekttervet a Forster Gyula Nemzeti 

Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ a beruházó részére megküldi. A beruházó a feltárási 

projekttervet véleményezheti, módosítását, kiegészítését javasolhatja. A véleményt figyelembe kell 

venni, ha az műszaki és pénzügyi szempontból a régészeti feladatellátást akadályozó tényeken alapul. 

A beruházó által elfogadott projekttervet a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási Központ megküldi a projekttervben szereplő, a régészeti feladatellátás 

elvégzésére megjelölt intézménynek.  

A szakkérdés vizsgálata a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

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

alapszik.  

Hatóságom hatáskörét a Korm. r. 3. § a) pontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérő1 szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet 

1. 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.” 

http://forsterkozpont.hu/;
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Földhivatali 

Osztálya a 10785/2/2016. számú nyilatkozatát előírással adta meg, amely előírás jelen határozat 

rendelkező részében, mint földvédelmi előírás szerepel. Szakkérdésben adott nyilatkozatát az 

alábbiakkal indokolta: 

„Megállapítottam, hogy a beruházás megvalósítása során érintett termőföldek földvédelmi 

szempontból rendezetlenek.  

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) előírásai szerint ez az 

igénybevétel termőföld más célú hasznosításának minősül, ezért a jogszabály rendelkezései szerint a 

kivitelezés megkezdése előtt a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére irányuló 

földvédelmi eljárást kell lefolytatni a következőkben részletezettek szerint.  

A Tfvt. 19. § a; 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 tervdokumentációban foglaltak alapján a beruházás során 

érintett Rakamaz 0109, 0117, 0106/4 hrsz.-ú ingatlanok termőföldnek minősülnek.  

A Tfvt. 10. § (1) bekezdése alapján „Az ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet más célra 

hasznosítani. 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”. 

Az érintett termőföldek 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 terület más célú hasznosításának engedélyezése a 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 igénybe vétel céljából lehet.”. 

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

részletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, 

létesítmény ne akadályozza.  

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, 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.”, míg a 8/A. § előírja, hogy „Földvédelmi szakkérdés 

vizsgálata során a 8. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.”. 

A Nyíregyházi Járási Hivatal hatáskörét a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési 

Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes 

szabályairól szóló, 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) állapítja meg, miszerint ,,4. § (1). A 

Kormány- ha e rendelet másként nem rendelkezik - első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes 

járási hivatalt, másodfokon a kormányhivatalt jelöli ki ingatlanügyi hatóságként.” 

Az illetékességet a 3. § (1) pontja állapítja meg, miszerint „Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott 

földügyi igazgatási feladatkörében eljáró 

a) kormányhivatal illetékessége a hatáskörébe tartozó ügyekben az adott megye (főváros) 

területére,  

b) járási hivatal illetékességi területe a hatáskörébe tartozó ügyekben az 1. mellékletben 

meghatározott területre terjed ki.”. 

mely alapján a Nyíregyházi Járási Hivatal illetékes Rakamaz település illetékességi területén.  

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

folytatja le.”. 
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A Tfvt. 8. § (2) bekezdése értelmében „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.”, míg a 8/A. § előírja, hogy „Földvédelmi szakkérdés 

vizsgálata során a 8. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.”.” 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya a 

HB/11-ERD/07795-2/2016. számú nyilatkozatát felhívással adta meg, amely felhívás jelen határozat 

rendelkező részében, mint erdővédelmi előírás szerepel. Szakkérdésben adott nyilatkozatát az 

alábbiakkal indokolta: 

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. sz. melléklet I. táblázat 

6. pontjában meghatározott szakkérdést megvizsgáltam az 1957/2016. iktatószámú eljárásban 

Szakkérdés vizsgálatának feltétele: „Ha az eljárás erdőt érint, és ugyanezt a szakkérdést korábban 

önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták.” 

Vizsgálandó szakkérdés: 

a) Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata. 

b) ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) 

pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálata. 

Hatósági nyilvántartásunk, az Országos Erdőállomány Adattár adatai és az elektronikusan 

rendelkezésemre álló dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás az erdőről, 

az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (Evt.) 6. § (1) bekezdés a) 

pontja szerinti erdőnek minősülő, az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott 

erdőterületeket nem érint, a beruházás az Evt. 77. §-a szerint erdő igénybevételével nem jár. 

Kérem felhívni az ügyfél figyelmét az alábbiakra: a kiépítésre kerülő nyomvonalba eső terület 

(vonalas létesítmény és a belterületi ingatlan kivételével) az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. hatálya alá tartozik, az Evt. 12. § (1) bekezdés b) 

pontja szerint fásításnak minősülnek. Így a munkálatok elkezdése előtt, amennyiben erdei fafajnak 

minősülő fa (Evt Vhr. 4. melléklet) eltávolítására kell hogy sor kerüljön, úgy annak kitermelését a 

www.nebih.hu weboldalról letölthető formanyomtatványon kell a földhasználónak (beruházónak) 

bejelenteni az erdészeti hatóság felé. 

A fentiek miatt kikötés nélkül hozzájárulok az engedélyezéshez, azonban a fenti tájékoztatást kérem az 

ügyfélnek átadni. 

Szakkérdés vizsgálatát a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. sz. 

melléklete alapján végeztem, hatáskörömet és illetékességemet a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 12. § szakasza (1) 

bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. tv. 44. §-a szerint állapítottam meg.” 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya az SZ/92/00514-

2/2016. számú nyilatkozatát az alábbi indoklással, előírás nélkül adta meg: 

„A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci u. 45.) megbízásából a 
„KÖRÉPTERV” Kft. (4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21/B) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 
12-14.) előtt a Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút Rakamaz külterületi szakasz létesítésére vonatkozó 
előzetes környezeti vizsgálat ügyében kérelmet terjesztett elő. Az eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, 
szakmai állásfoglalás kialakítására vonatkozó feladat és hatáskörrel rendelkezik.  
A megkereső főosztály állal csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § rendelkezéseire, valamint a 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott szakkérdésekre is, [A 

környezet- es 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 

http://www.nebih.hu/
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védelmére kiterjedően] a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 
megállapította, hogy a Nyíregyháza – Tokaj kerékpárút Rakamaz külterületi szakasz építése és 
üzemeltetése település és környezet-egészségügyi szempontból nem jelent szignifikáns 
egészségkárosító kockázatot, erre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint foglalt állást. 
Szakmai véleményemet a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján alakítottam ki.” 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 

Törvényességi Felügyeleti Főosztály Állami Főépítésze az SZ/151/00190-2/2016. számú iratában az 

alábbiakat állapította meg: 

„A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 7. § e) bekezdés szerinti 

feladatkörben, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 1. táblázat 9. pontja szerinti 

hatáskörben - a területrendezési tervekkel való összhang szakkérdés tekintetében - az állami főépítész 

jár el.  

A környezetvédelmi hatósági eljárásban az állami főépítésznek az előzőek figyelembe vételével akkor 

van hatásköre, ha a tervezett létesítés a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a 

területrendezési terv tartalmi követelményeiről szóló, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, 

egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm.r.) szerint országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és 

egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.  

A Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút, Rakamaz külterületi szakasza a Korm. r. 7. sz. melléklet II. A.) 1.3. 

alpontja alapján országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózati elemnek minősül. Részét képezi 

a Hajdúvárosok-Szabolcs kerékpárútnak („63. Bekecs - Szerencs - Tokaj - Gávavencsellő - 

Nagyhalász - Nyíregyháza - Hajdúnánás - Hajdúdorog - Hajdúböszörmény – Debrecen”).  

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT tv.) 2. 

számú melléklete (az ország szerkezeti terve) rögzíti az országos jelentőségű infrastruktúra-hálózat 

térbeli rendjét. Az országos kerékpárút-törzshálózat elemeire vonatkozóan a térbeli rend 

szempontjából meghatározó és a nyomvonallal kötelezően érintendő települések felsorolását az 1/6. 

számú melléklet 63. pontja tartalmazza, amelyet Bekecs - Szerencs - Tokaj - Gávavencsellő - 

Nagyhalász - Nyíregyháza - Hajdúnánás - Hajdúdorog - Hajdúböszörmény - Debrecen települések 

közigazgatási területén nevesít. 

Az OTrT tv. nem nevesíti Rakamaz várost a nyomvonallal kötelezően érintendő településnek, továbbá 

nyomvonalvezetésre közvetlen területrendezési követelményt sem tartalmaz.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elfogadott, a Szabolcs-Szatmár- 

Bereg Megyei Területrendezési Tervéről szóló 19/2011. (XII.1.) számú rendelete az OTrT tv. 

meghatározottakkal összhangban tartalmazza a fenti nyomvonalat.  

Az előzőek alapján megállapítható, hogy a tervezett fejlesztésnek Rakamaz közigazgatási 

területére vonatkozó szakasza tekintetében területrendezési akadálya nincs.” 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály a BO/15/436-2/2016. számú iratában az alábbiakat állapította meg: 

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Bányászati Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a T. Cím fent hivatkozott számú, a 

Nyíregyháza - Tokaj kerékpárút, Rakamaz külterületi szakasz megvalósítására vonatkozó előzetes 

vizsgálati eljárásban szakkérdés vizsgálata tárgyában a következőkről tájékoztatja: 

A Bányafelügyelet a megkeresésében hivatkozott internet oldalon elérhető dokumentáció 

felülvizsgálatát követően megállapította, hogy a tervezett kerékpárút szilárdásvány bányatelket, 

jóváhagyott műszaki üzemi tervvel rendelkező bányaüzemet, valamint megkutatott, ipari készlettel 

rendelkező, az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban szereplő 

ásványi nyersanyaglelőhelyet nem érint, a kerékpárúttal kapcsolatban kizáró ok nem merül fel. A 

tervezett kerékpárút megvalósítása a földtani környezetre nem gyakorol jelentős, az ásványi nyersanyag 

és a földtani közeg védelmi érdekében szükséges intézkedés előírását igénylő hatást. Nem merül fel 

továbbá olyan hatásviselő környezeti elem vagy rendszer, melynek védelme, érintettsége a 

bányafelügyelet hatáskörébe tartozik, sem olyan környezetveszélyeztetés, környezeti hatás, amely 

elleni védelmet a bányafelügyelet hatáskörébe utalná jogszabály.  

A Bányafelügyelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése, illetve 5. számú 

melléklet 1. táblázat 8. pontjában biztosított hatáskörében eljárva, a 267/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. számú melléklete szerinti illetékességében végzett szakkérdés 

vizsgálatot.” 
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A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35900/2301-2/2016.Ált. számú 

szakhatósági állásfoglalását az alábbi indoklással, előírással adta meg. Előírásait a határozat 

rendelkező része tartalmazza. Állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az ügy 

érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében 

támadható meg. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: 

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

Főosztály 2016. március 21-én érkezett megkeresésében a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 

Budapest, Váci út 45.) részére a Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút, Rakamaz külterületi szakasz 

megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatóság Szolgálat (a továbbiakban: 

Igazgatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte. 

A kérelemhez csatolta a 2016. március 4-ei keltezésű tervdokumentációt. 

A benyújtott tervdokumentáció szerint a tervezett kerékpárút kiindulási pontja a Rakamaz belterületén 

meglévő körfogalomban kiépített kerékpárút, végpontja a tokaji „Erzsébet királyné” Tisza-híd mellett 

elhelyezkedő Teknősbékaháznál, mint kerékpáros forgalmat vonzó turisztikai látványosságnál 

kialakítandó kerékpártároló. 

Jelenleg a tervezett nyomvonalon nem található kerékpáros közlekedésre kialakított burkolat. 

A tervezett létesítmény Rakamaz belterületén a körforgalomtól kezdődően a Szent István úton 

kerékpáros nyomként kerül megvalósításra, majd a régi 38. sz. főút nyomvonalán halad Tokaj felé, az 

önkormányzati kezelésű, régi Aranyos híd kerékpáros közlekedésre is alkalmas felújításával. Az 

Aranyos hidat követően a régi 38. sz. főút nyomvonalán 2.35 m épített szélességű külterületi 

kerékpárút vezet tovább a szintén önkormányzati kezelésű régi Görbe-híd kerékpáros közlekedésre 

alkalmas felújításával. A Görbe híd után a kerékpárút keresztezi a 80. sz. Hatvan-Miskolc-Szerencs-

Sátoraljaújhely/Nyíregyháza vasúti fővonalat. A tervezett kerékpárút ezután a meglévő régi közúti 

töltés GABION támfalas bővítésével halad tovább a Hosszú hídig. A Hosszú hídon a meglévő 

kocsipálya újra felosztásával tervezik átvezetni a kerékpárutat. A híd után a Kis hídig újra a közúttal 

közös koronán, támfalas töltésbővítéssel tervezik megépíteni a létesítményt, majd a Kis híd előtt 

tervezett kerékpárút elhagyja a közút töltését és a régi Kis hídon kerül átvezetésre, melyet a 

kerékpáros közlekedésre alkalmas módon szintén fel kell újítani. A Kis hidat követően a nyomvonal a 

régi 38. sz. út nyomvonalán mindkét irányban kijelölt kerékpáros nyomként halad a végszelvényként 

szolgáló Rakamaz Üdülőterület bekötőútjáig. 

A nyomvonalba eső 3 db régi híd (Aranyos híd, Görbe híd és Kis híd) teljes felújításra kerül, mely 

magában foglalja a hidak felszerkezetének szükség szerinti felújítását, új kocsipálya kopóréteg és 

korlát kiépítést, valamint a hídpillérek és hídfők szükség szerinti, az állékonyságuk veszélyeztetését 

megszüntető felújítását. 

A tervezett kerékpárút burkolatán összegyülekező csapadékvíz a tervezett zúzottkő padkán és 

töltésrézsűn keresztül az ártérben elszivárog. A 38. sz. főút melletti szakaszon (1+235,11-1+858,02 és 

2+093,11-2+578,33 kmsz. között) az útburkolaton összegyülekező csapadékvizet a kerékpárút közút 

felőli padkájában megépítendő előregyártott beton 40/40/10 íves padkafolyókával tervezik 

összegyűjteni. A folyókákból víznyelőaknák és DN110 KG-PVC bekötőcsatornák vezetik át a vizet a 

GABION támfalon keresztül az ártéri oldalba, ahol a víz a töltésrézsűn és az ártérben elszivárog. A 

folyókák hosszesése a tervezett gyalog-kerékpárútéval azonos. A folyókák mélysége max. 35 mm lesz. 

A csatolt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy jelentős környezeti hatás nem feltételezhető. 

Az előzőekben foglaltakra tekintettel megállapítható, hogy az előzetes vizsgálati eljárást lezáró 

határozat kiadásának vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a rendelkező 

részben foglaltak szerint hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adtam. 

A szakhatósági állásfoglalás előírásai a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a 147/2010. 

(IV. 29.) Korm. rendelet, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 

alapján lettek meghatározva. 

A szakhatósági állásfoglalás megkeresés 2016. március 21-én érkezett a hatósághoz. A szakhatóság 

eljárására irányuló ügyintézési határidő a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt nap 

a 2004. évi CXL. törvény 33. § (8) alapján. Az ügyintézési határidő betartásra került. 

A döntés elleni önálló fellebbezést a Ket. 44. § (9) bekezdése nem teszi lehetővé. 

A jogorvoslati eljárás díját a BM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg. 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a 

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

állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásunkat a 2004. évi CXL. törvény 44. § (1) bekezdése és a 

71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet figyelembevételével hoztam meg.” 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya a 1957-10/2016. számon a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bek. alapján 

belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult Rakamaz Város Jegyzőjéhez, hogy nyilatkozzon arra 

vonatkozóan, hogy a tervezett tevékenység az érintett település jelen eljárás időpontjában hatályos 

településrendezési eszközeivel, valamint a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

önkormányzati szabályozással összhangban van-e.  

Rakamaz Város Jegyzője a 1/1236-3/2016. számú belföldi jogsegélyben az alábbiakról tájékoztatott: 

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

Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) 1957-10/2016. iktatószámú végzéssel történő 

megkeresésére, - belföldi jogsegély keretében - az alábbi nyilatkozatot teszem.  

 A Nyíregyháza és Tokaj közötti kerékpárút, Rakamaz külterületi szakasz megvalósítása 

jelenleg nincs összhangban (kis mértékben eltér) Rakamaz Város Önkormányzata a Rakamaz 

Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 28/2005. (XII. 

2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) előírásaitól. 

 Az összhang megteremthető. 

 A HÉSZ előírásainak szükséges módosításához szükséges eljárás lefolytatása jelenleg 

folyamatban van.  

 Nincs információnk arra vonatkozóan, hogy az építési engedélyezési eljárást mikor indítják, 

ezért arra nem tudunk válaszolni, hogy a benyújtás időpontjáig lezárul e az összhang 

megteremtése céljából induló eljárás.  

 A szabályozási terv letölthető a http://ugyintezes.rakamaz.hu/adattar/category/47-epitesugy# 

web címről, a HÉSZ előírásai pedig egységes szerkezetben letölthető a 

http://ugyintezes.rakamaz.hu/adattar/category/16-hatalyos-rendeletek-egyseges-szerkezetben# 

web címről, illetve a nemzeti jogtárból www.njt.hu.  

 A tervezett tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel összhangban van.  

Az ügyben eljárási költség nem merült fel.  

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemben hozott határozat, 

ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.  

INDOKOLÁS 

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

(4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) 1957-10/2016. iktatószámú végzésével, belföldi jogsegély 

keretében - mint a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét (4465 Rakamaz, Szent 1. út 116.) 

nyilatkozattételre hívott fel, a tervezett Nyíregyháza és Tokaj közötti kerékpárút, Rakamaz külterületi 

szakasz megvalósításával kapcsolatosan.  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 

továbbiakban: Ket.) 26. §. (1) bekezdése rögzíti:  

„(1) Jogsegélyt akkor lehet kérni, ha  

a) az ügyben a megkereső hatóság illetékességi területén kívül kell valamely eljárási cselekményt 

elvégezni.  

b) azt az ügyfél jogos érdeke vagy a költségtakarékosság indokolja, vagy  

c) az ügy elbírálásához olyan adat vagy irat szükséges, amellyel más hatóság, egyéb állami, 

önkormányzati szerv vagy - ha torvény meghatározott ügyfajtában lehetővé teszi - egyéb szerv 

vagy személy rendelkezik.” 

Megállapítottam, hogy a Nyíregyháza és Tokaj közötti kerékpárút, Rakamaz külterületi szakasz 

megvalósítása jelenleg nincs összhangban, azaz kis mértékben eltér Rakamaz Város Önkormányzata a 

Rakamaz Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 28/2005. 

(XII.2.) önkormányzati rendelet előírásaitól.  

http://ugyintezes.rakamaz.hu/adattar/category/47-epitesugy
http://ugyintezes.rakamaz.hu/adattar/
http://www.njt.hu./
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A tervezett létesítmény és a HÉSZ összhangja azonban megteremthető, ezért a HÉSZ előírásainak 

szükséges módosításához szükséges eljárás lefolytatása jelenleg folyamatban van.  

Nincs információnk arra vonatkozóan, hogy az építési engedélyezési eljárást mikor indítják, ezért arra 

nem tudunk válaszolni, hogy a benyújtás időpontjáig lezárul e az összhang megteremtése céljából 

induló eljárás. A szabályozási terv és a HÉSZ előírásai egységes szerkezetben megtekinthetőek 

elektronikus formában Rakamaz város honlapján és a nemzeti jogtárban, ezért azok elérhetőségeit a 

rendelkező részben megadtam. A tervezett tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel 

összhangban van.  

Előzőek, valamint a hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján döntöttem a rendelkező részben 

foglaltak szerint.  

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és 

viseléséről nem rendelkeztem.  

Végzésem ellen a jogorvoslatot a Ket. 98. § (2) bekezdése alapján zártam ki.  

Hatáskörömet, a Ket. 26. § (1), (5) bekezdései, illetékességemet a Ket. 21. § (1) bekezdésének b.) 

pontja állapítja meg.” 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a beruházás várható környezeti 

hatásait a Kormányhivatal az alábbiak szerint értékeli: 

Környezeti zaj:  

A beruházás építési időszakának zajvédelmi szempontú hatásterülete érint zajtól védendő területet. 

Figyelembe véve, hogy a nagyobb zajkibocsátással járó építőipari munkák csak rövid ideig tartanak, 

valamint azt, hogy kivitelezés csak a nappali időszakban történik, a zajterhelés tolerálható. 

Mivel az üzemeltetés gyakorlatilag nem jár zajkibocsátással, 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. 

 

Levegő:  

Létesítés 

A terület-előkészítés, a földmunka, alépítmények készítése, pályaszerkezet építése, befejező 

munkálatok ideiglenes kiporzással, légszennyezéssel járnak. Az építőanyagok közúti szállításából, a 

munkagépek üzemeléséből származó levegőterhelés térben és időben változó, de az építkezés területén 

túl nem okoz jelentős levegőszennyezést. Az építés légszennyezése minden esetben ideiglenes és egy-

egy szakaszt viszonylag rövid ideig terhel. Az útépítés légszennyezéssel (elsősorban 

porszennyezéssel) terhelt területei elsősorban az építési és felvonulási területek és ezek közvetlen, kb. 

50 m-es környezete. 

A bemutatott, a levegőminőségre gyakorolt hatások minimalizálása érdekében javasolt intézkedések 

biztosítják, hogy a légszennyezettségi határértékek betarthatók, a beruházás megvalósításának 

levegőkörnyezeti hatása nem jelentős. 

Üzemelés 

Mivel az üzemeltetés gyakorlatilag nem jár kiporzással, ezért a Kormányhivatal előírást nem tett. 

Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati 

eljárás lefolytatása nem indokolt. 

 

Hulladék:  

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján a környezethasználó engedélyhez kötött 

hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez. 

A tervezett beruházás kivitelezése során veszélyes- és nem veszélyes hulladékok keletkeznek, 

melyeket a kivitelező engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére ad át. A hulladékot csak 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szállíthatja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 

14. § (1) bekezdése alapján. 

A kivitelezés során kikerülő talaj és föld a kitermelés helyén felhasználásra kerül.  

Az üzemelés közvetlenül nem jár hulladékképződéssel. 

 

Földtani közeg:  
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A megvalósuló létesítmény szakszerű kivitelezés és üzemvitel esetén nem jelent szennyezési 

kockázatot a földtani közegre. 

 

Természetvédelem:  

A tevékenység megvalósítását kizáró ok nincs. 

 

- A tervezett kerékpárút nyomvonala által érintett területek az európai közösségi jelentőségű 

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

rendelet 1. melléklete szerint Natura 2000, különleges madárvédelmi területnek (Szatmár-Bereg – 

HUHN10001), 5. melléklete szerint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek (Szatmár-

Bereg – HUHN10001) minősülnek. 

 

A Kormányhivatal 3493-3/2016. számú határozatában a Magyar Közút Zrt. Szabolcs-Szatmár- Bereg 

Megyei Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.) részére a Rakamaz 0118 helyrajzi számú 

ingatlanon a cserjeirtást, illetve a fakivágást zöldjuhar (Acer negundo) fafajra engedélyezte. Az 

engedély határozott ideig, a határozat jogerőre emelkedésének napjától 2017. március 15-ig érvényes. 

 

A dokumentáció szerint a kerékpárút kivitelezése Rakamaz-Tokaj közötti külterületi szakaszon már 

meglévő régi szilárd burkolatú műút nyomvonalán, 4 db meglévő hídon, valamint a 38. számú főút 

nyomvonalában, a töltésláb bolygatása nélkül kerül megvalósításra. Jelölő élőhelyet, gyepterületet, 

vizes élőhelyet a beruházás közvetlenül nem érint. Jelölő fajok a dokumentáció szerint a hatásterület 

tágabb környezetében is csak átrepülési, illetve táplálkozási céllal jelenhetnek meg, a nyomvonal 

menti vegetációban csak zavarástűrő fajok előfordulására lehet számítani, mivel a terveknek és a 

Kormányhivatal 3493-3/2016. számú határozatában foglaltaknak megfelelően a növényzetirtási 

munkálatokat 2016. szeptember 1. és 2017. március 15. között történnek. Tájvédelmi szempontból a 

tervezett beruházás kapcsán legszembetűnőbb a meglévő közúti töltésen lévő növényzet részbeni 

eltűnése. 

 

A dokumentáció és a Kormányhivatal rendelkezésére álló adatok, információk alapján a beruházás 

védett, illetve jelölő fajokra, élőhelyekre, valamint a tájra nem gyakorol jelentős hatást, amennyiben: 

 

 a növényzetirtás fészkelési időszakon kívül, 2016. szeptember 1. és 2017. március 15. között 

történik, a Kormányhivatal 3493-3/2016. számú határozatában foglaltaknak megfelelően 

 A munkák megkezdése előtt az illetékes természetvédelmi őrt (Herczeg Ferenc, 30/326-56-34) 

értesítik, utasításait betartják. A természetvédelmi őrrel való egyeztetés nélkül a tevékenységet 

végezni tilos! Az egyeztetés megtörténtét hitelt érdemlően igazolni kell, a természetvédelmi őr 

által felvett jegyzőkönyv aláírásával, vagy az őri napló bejegyzésének aláírásával.  

 A lehető legkisebb mértékű területfoglalással, a nyomvonallal szomszédos Natura 2000 

területek károsítása nélkül végzik el a munkálatokat, ennek érdekében a munkaterületet jól 

láthatóan kijelölik 

 A munkavégzést követően a területen hulladék nem marad  

 A kerékpárút tájba illesztését, illetve a növényzet pótlását termőhelynek megfelelő ős- és 

tájhonos fafajokkal, cserjékkel megvalósítják 

 A beruházással kapcsolatos munkálatokkal bolygatott területeken és azok környezetében a 

gyommentesítésről mechanikus védekezéssel kell gondoskodni, az inváziós és termőhely-

idegen növényfajok (pl. gyalogakác, amerikai kőris) megtelepedését és terjedését 

megakadályozzák, állományuk visszaszorításáról gondoskodnak a munkálatokkal érintett 

területek teljes szakaszán és közvetlen környezetében 

 

A Kormányhivatal nem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány készítését, mivel a kerékpárút 

létesítése és üzemeltetése során a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében foglalt 

szempontok figyelembevételével nem feltételezhető jelentős környezeti hatás; a tevékenység az 

egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

A Kormányhivatal a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy a környezetvédelmi 

hatóság hatáskörébe tartozó, a tevékenység megkezdéséhez szükséges egyéb engedély beszerzése nem 

szükséges. A változás bejelentési kötelezettségről a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. tv. 82. §-a alapján rendelkeztem. 
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Rakamaz Város jegyzője által tett nyilatkozat szerint a tervezett nyomvonal a település hatályos 

településrendezési eszközével nincs összhangban, azonban a településrendezési eszközök 

módosításával az összhang megteremthető, ezért a Kormányhivatal a 314/2005. (XII.25.) 

Korm.rendelet 5. § (2) bekezdésének cb) pontja alapján határozata rendelkező részében ezt a 

lehetőséget rögzítette, és előírta, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult 

hatóság döntéséig meg kell szüntetni. 

A Kormányhivatal a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) b) pontja alapján előzetes vizsgálati 

dokumentációban szereplő változatok közül a „B” és a „D2” tervekből kialakított közös változatot 

tartja lehetségesnek megvalósítani, mivel a tervezett kerékpárút közvetlenül egy meglévő, jelentős 

forgalommal bíró közút mellett épül meg és az üzemeltetése nem okoz nagyobb terhelést a 

környezetre a jelenlegi állapothoz képest. 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan kormányhivatali osztályok megkeresésére 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. táblázatának 2. pontja alapján került 

sor. 

A szakhatóság megkeresésére a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

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

5. számú melléklet II. táblázatának 2. pontja 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), b) és cb) pontjai 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 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, 

valamint a 13. § (1) bek. c.) pontja, (2) bekezdésében biztosított hatáskörben, a 71/2015. (III. 30.) 

Korm. rendelet 2. számú melléklet 9. pontjában meghatározott illetékességben járt el. 

 

Fenti 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 módosításáról szóló 76/2016. (IV. 5.) Korm. 

rendelet 1. számú melléklet 1.208. pontja, valamint az 1. §-a alapján nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű ügy, így az 5. § (1) bek. értelmében a döntés fellebbezésre tekintet nélkül 

végrehajtható. Ennek értelmében a határozat ellen benyújtott fellebbezésnek a végrehajtásra halasztó 

hatálya nincs. 

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. 

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 fellebbezési eljárás díját a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § 

(5), (6), (7) bekezdése és az 1. sz. melléklet 35. pontja állapítja meg. 
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A határozatot a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) által kibocsátott 

meghatalmazás alapján a „KÖRÉPTERV” Kft. (4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21/B. I/2.) útján, - 

postai úton - közlöm a környezethasználóval. 

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 2016. április 12. 

 Kozma Péter 

 kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából 

  

 

 Rozinka Zsolt Illés s.k. 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 

 főosztályvezető 
 

Értesülnek: 

Postai úton (tértivel): 

1. „KÖRÉPTERV” Kft.   (4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21/B. I/2.) 

Hivatali kapun keresztül (elektronikus tértivevénnyel 

2. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4027 Debrecen, Böszörményi u. 46-56.) 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.) 

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztálya (4400 

Nyíregyháza, Kótaji u. 33.) 

6. Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatalának Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztályát (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) 

7. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Kossuth u. 12-

14.) 

8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Földhivatali Osztály (4400 Nyíregyháza, 

Báthori út 13.) 

9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 

Főosztály Állami Főépítész (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) 

10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya (3527 

Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5.) 

 

E-mail-en: 

11. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság  hnp@hnp.hu e-mail címre 

12. Irattár     Helyben 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.  

http://www.takarnet.hu/pls/tknet/hivatalok_p.hivatal_adat?pid=13081
mailto:hnp@hnp.hu

