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HATÁROZAT 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a Nyíregyháza Megyei 

Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., továbbiakban: környezethasználó) 

megbízásából eljáró ENVIRO-EXPERT KFT.  (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) kérelmére indult 

előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, 

hogy a Nyíregyháza, Tiszavasvári út 31653/14. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó autóbusz 

telephely megvalósításából nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység az 

egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

A tevékenység megkezdése előtt a Főosztály hatáskörébe tartozó alábbi véglegessé vált 
engedély beszerzése szükséges: 
 
- Az üzemeltetőnek a tevékenység megkezdése előtt zajkibocsátási határérték megállapítását 

kell kérnie a Főosztálytól. 

 

Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/6617-1/2020.ált. 

számú szakhatósági állásfoglalásában a Nyíregyháza, Tiszavasvári út 31653/14. hrsz. alatt 

tervezett autóbusz telephely megvalósításához az alábbi előírások betartása mellett 

hozzájárult: 

1. A tervezett vízilétesítmények megvalósítása végleges vízjogi létesítési engedély, majd 
azt követő használatba vétele végleges vízjogi üzemeltetési engedély birtokában 
kezdhető meg. 

Vízjogi engedély köteles tevékenység esetében a használatbavételi engedélyezéshez 

hatóságom csak a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását követően járulhat hozzá. 

2. A telephelyi vízilétesítmények üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a 
vonatkozó érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell 
tartani. 

3. A felszín alatti vizek esetleges szennyezésének kizárása érdekében a felszín alatti 
műtárgyakat vízzáróan kell kialakítani, vízzáróságukat rendszeresen ellenőrizni szükséges. 

4. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telephelyi létesítmények 
kialakításánál és használatánál, a tevékenység végzésénél, csapadékvíz elhelyezésénél a 
felszín alatti vizek védelmének szabályairól szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait 
maradéktalanul be kell tartani. 

5. 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 
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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. 

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

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

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

szennyezettségi határértéket nem haladja meg. 

7. Tilos szennyezett vizek csapadékvíz-elhelyező rendszerbe történő bevezetése, 
elszikkasztása! 

8. A csapadékvíz elvezető művek tisztításáról, karbantartásáról gondoskodni kell. 

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

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

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

megelőzése érdekében a gépek rendszeres ellenőrzésére és a szükséges karbantartási 

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

rendelkező helyen kell gondoskodni.  

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az ügy érdemében hozott 

határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

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

nem mentesít. 

A határozat kiadásakor alapul vett körülmények jelentős megváltozását a Főosztálynak 15 napon belül 

írásban be kell jelenteni. 

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az eljárás igazgatási szolgáltatási 

díját, azaz 250.000 Ft-ot a környezethasználó megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

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

véglegessé. 

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

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

amelyet  a Debreceni Törvényszékhez címzett, de a Főosztályon írásban vagy elektronikus 

kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kezdeményezni. 

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 45/A. §-a határozza meg, amelyet a 74. §-ban meghatározott módon kell megfizetni.  

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

tartja tárgyalást tart. 

 

INDOKOLÁS 

 

A környezethasználó megbízásából eljáró ENVIRO-EXPERT KFT.  (4028 Debrecen, Hadházi út 7. 

I./5.) 2020. november 11. napján a Nyíregyháza, Tiszavasvári út 31653/14. hrsz. alatti ingatlanon 

megvalósítandó autóbusz telephely megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálat iránti kérelmet és 

dokumentációt nyújtott be a Főosztályra.  

Az előzetes vizsgálati dokumentációt szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítette el.  

A tervezett tevékenység bemutatása: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a város tömegközlekedését biztosító új CNG üzemű 

buszok számára kialakítandó, a mai kor igényeit maradéktalanul kielégítő és a távlati fejlesztéseket is 

ütemezetten kiszolgálni képes telephely kialakítását tervezi. 
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A város 41 darab CNG üzemű modern, környezetkímélő MAN Lion's City típusú CNG-buszt szerzett 

be, melyek Euro-6-os környezetvédelmi besorolással rendelkeznek. 

Az új járművek telephelye a Tiszavasvári úton, az Arany János Kollégium és a Bencs László 

Szakiskola melletti területen épül fel. Itt lesz lehetőség a gázüzemű autóbuszok üzemanyaggal történő 

feltöltésére. Az első ütemben már megépült a CNG töltőállomás. 

A telephelyen kerül kialakításra egy iroda és portaépület, javítócsarnok, valamint a hozzátartozó 

infrastruktúra. 

A telephely területe:   44650 m
2 

 

 Meglévő, megmaradó épületek földszinti bruttó alapterülete:  

- Iroda konténer:  30,15 m
2
  

- CNG épület 1:   11,47 m
2
  

- CNG épület 2:   11,55 m
2
  

  

Tervezett épületek földszinti alapter.:  

- tervezett iroda és porta épület:   744,97 m
2
  

- tervezett javító csarnok épület:   2275,42 m
2
  

- tervezett hulladék udvar épület:  407,63 m
2
  

  összesen:                                  3428,02 m
2
 

 

A tervezett busztelephely 5 csuklós és 36 szóló CNG-busz, valamint a meglévő 39 db dízel üzemű 

busz elhelyezésére szolgál. Az új buszok üzembe helyezésével a tömegközlekedés által okozott 

zajterhelés csökken, a gázüzemű buszok üzemeltetése is gazdaságosabb lett a korábbi dízel 

buszokéhoz viszonyítva.  

A tervezett parkoló kapacitás: 80 db. (39 db dízelüzemű busz parkoló + 41 db CNG üzemű busz 

parkoló). 

 

A tervezett projekt üzemeltetése során, a projekt helyszínén az alábbi feladatok ellátására kerül sor:  

- autóbuszok parkolása,  

- autóbusz javítás, szerviz,  

- CNG buszok üzemanyag töltése,  

- dízelüzemű buszok üzemanyag töltése,  

- tevékenységhez kapcsolódó irodai szolgáltatások,  

- az épület esetében víz, szennyvíz- áramellátás és fűtés biztosítása,  

- hulladékszállítás,  

- parkfenntartás, megközelítési utak karbantartása. 

 

A fejlesztést követően a projektben megvalósítani kívánt busz telephely üzemeltetését a Volánbusz 

Zrt. fogja végezni. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

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

(1) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 3. sz. 

melléklet 91. pontja (Autóbusz-pályaudvar, vagy garázs 20 /induló és érkező/ gépkocsiállástól) alapján 

a tervezett tevékenység megvalósítása a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott 

döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

Az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha jogszabály 

másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél előlegezi. Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel 

összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 

469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági 

eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj. 
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Az előzetes vizsgálati eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) értelmében 

igazgatási szolgáltatási díjköteles. 

A díj mértéke a Díjrendelet 1. számú melléklet 35. főszáma alapján: 250.000,- Ft. 

A környezethasználó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem 

keletkezett. 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a Főosztály hivatalában, valamint 

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

közhírré tétellel egyidejűleg a közleményt, a kérelmet és mellékleteit az 5995-3/2020. számon a 

telepítés helye szerinti település, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzőjének is megküldte, aki 

gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közhírré tételének időtartama alatt a tárggyal 

kapcsolatosan sem a Főosztályhoz, sem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez nem érkezett 

észrevétel. 

A Főosztály az 5995-4/2020. ügyiratszámú levelében az Ákr. 25. § (1) bekezdése, valamint a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. §-a alapján megkereséssel fordult a Hortobágyi Nemzeti 

Park Igazgatósághoz (4024 Debrecen, Sumen u. 2.), és tájékoztatta az Ákr. 5. § (1) bekezdése 

szerinti nyilatkozattételi lehetőségéről. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a megkeresésre nem nyilatkozott. 

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

állásfoglalása, a vizsgálandó szakkérdés vonatkozásában megkeresett hatóság állásfoglalása és a 

rendelkezésre álló adatok alapján ítéli meg a tervezett tevékenység környezetre gyakorolt hatását, 

valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárás során az 5995-4/2020. számú ügyiratban a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázata alapján 

szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban környezet- és település-egészségügyre kiterjedően a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Népegészségügyi Osztályát, a kulturális örökség (műemlékvédelem, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek) védelmére kiterjedően a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei 

Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi, Építésfelügyeleti és 

Örökségvédelmi Osztályát kereste meg. 

Az eljárásba bevont szervezeti egység a szakkérdésben az állásfoglalását az alábbiak szerint adta 

meg: 

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

Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály az SZ-10/106/02082-2/2020. számú 

szakkérdés vizsgálatában a hatáskörének hiányát állapította meg. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Népegészségügyi Osztály az SZ/NEF/1654-2/2020. számú, szakkérdés vizsgálata tárgyú iratában 

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 a következőkkel indokolta:  

„A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) megbízásából 

eljáró ENVIRO-EXPERT KFT.  (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, 
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Kölcsey u. 12-14.) előtt, Nyíregyháza, Tiszavasvári út 31653/14. hrsz. alatti területen megvalósítandó 

autóbusz telephely létesítésének előzetes környezeti vizsgálata ügyében kérelmet terjesztett elő. Az 

eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai állásfoglalás kialakítására vonatkozó feladatkörrel 

és szakmai ismerettel rendelkezik.  

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

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

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

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott szakkérdésekre 

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

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

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

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

kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni 

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

Főosztálya megállapította, hogy: 

- az autóbusz telephely létesítése és üzemeltetése település és környezet-egészségügyi szempontból 

a szakértői anyagban bemutatott adatok és számítások alapján nem jelent szignifikáns 

egészségkárosító kockázatot, erre tekintettel a rendelkező részben rögzítettek szerint foglalt állást.  

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam.  

Feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

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

megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 

ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. 

rendelet szerint, míg illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. 

16. § (1) bekezdése valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam 

meg.” 

A Főosztály az 5995-5/2020. számú végzésben az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

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

táblázat 2. és 3. pontja alapján szakhatósági állásfoglalást kért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. 

Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását 

a 36500/6617-1/2020. ált. számon előírásokkal adta meg, amely előírások jelen határozat rendelkező 

részében szerepelnek. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: 

„A Főosztály 2020. november 21-én érkezett 5995-5/2020. számú megkeresésében a Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) által kérelmezett, 

Nyíregyháza, Tiszavasvári út 31653/14 hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó autóbusz telephely 

létesítésének előzetes vizsgálata ügyében indult eljárásban szakhatósági állásfoglalás 

megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.  

A Főosztály az alábbi szakkérdésekben kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági 

állásfoglalásának megadását: 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontja 

alapján: 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, 

valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, 

illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a 

tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.” 
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 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, 

mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban 

meghatározott előírások érvényesíthetők-e.” 

A rendelkező részben foglalt előírások maradéktalan betartása esetén, a sertéstelepen folytatott 

tevékenységből vízbázis, illetve vízvédelmi szempontból, a felszíni és felszín alatti vizekre károsító 

hatás nem feltételezhető, a károsító hatás bekövetkezése megelőzhető, kizárható. A tevékenység 

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

A benyújtott dokumentáció alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbiakat állapította meg: 

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

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben Nyíregyháza település az érzékeny felszín alatti területek 

közé került besorolásra. A telephely kijelölt, vagy becsült felszínalatti ivóvízbázis hidrogeológiai 

védőövezetet nem érint. 

- A beavatkozás felszíni víztestet nem érint. A felszín alatti vizek esetleges szennyezésének kizárása 

érdekében a felszín alatti műtárgyakat vízzáróan kell kialakítani, vízzáróságukat rendszeresen 

ellenőrizni szükséges. 

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyíregyháza 31653/14 hrsz.-ú területen autóbusz 

telephely kialakítását tervezi új CNG üzemű buszok számára.  

A telephelyen kialakításra kerül még egy iroda és portaépület, javítócsarnok, valamint a 

hozzátartozó infrastruktúra. 

A telephely vízellátása a települési ivóvízhálózatról kerül kielégítésre. A tűzivíz biztosításához 

földalatti tűzivíz tározót terveznek építeni. A szennyvizet a települési szennyvízhálózatba vezetik. A 

keletkező technológiai szennyvizek előtisztítására CE minősítésű olajfogó, hordalékfogó és 

zsírleválasztó kerül elhelyezésre. 

A területen és a tetőfelületeken összegyűlő csapadékvíz egy 200 m
3
-es záportározóban kerül 

elhelyezésre. A szennyezett övezet (parkoló) csapadékvizét ásványolaj leválasztóval tervezik 

tisztítani.  

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt a csapadékvíz elvezetés, -elhelyezés vízilétesítményeire 

vonatkozó 36500/6683/2020.ált. számú vízjogi létesítési engedélyezési eljárás folyamatban van.   

A dokumentációban kialakításra javasolt monitoring kút megvalósítása, majd üzemeltetése vízjogi 

létesítési-, majd vízjogi üzemeltetési engedély köteles tevékenység.   

A létesítendő vízilétesítmények kialakítása és üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenység a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 28.§ (1) bekezdése alapján: „Vízjogi engedély szükséges - 

jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, 

illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély), 

továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz 

(üzemeltetési engedély). 

A megvalósítandó vízilétesítmények kialakítása csak a vízügyi hatóság által kiadott végleges vízjogi 

létesítési engedély, az üzemeltetése végleges vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető 

meg. 

A tervezett tevékenységhez kapcsolódó vízilétesítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez 

szükséges vízjogi engedélyek beszerzésével, az engedélyekben foglaltak maradéktalan 

betartásával biztosítható, hogy az építés és üzemelés fázisaiban a felszíni és felszín alatti vizek ne 

szennyeződjenek. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 33/G § és a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 23/A.§ (2) bekezdése alapján az 

elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél és az elektronikus ügyintézést választó 

természetes személy vízügyi hatósági ügyeit a VIZEK integrált hatósági rendszeren keresztül 

intézheti. 

A technológiai fegyelem szigorú betartása mellett végzett tevékenység esetén a felszín alatti és 

felszíni vizek szennyeződése kizárható. 

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

vizek jó minőségi állapotának elérése, biztosítása érdekében a vizek szennyeződésének 

megelőzéséről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) 
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bekezdése, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) 

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

A létesítmények gondos üzemeltetése, karbantartása, a technológiai fegyelem szigorú betartása 

mellett a kültéri csapadékvizek, a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződése megelőzhető. A 

vizek szennyeződésének megelőzésére, kizárására vonatkozóan külön előírást tettem. 

A meglévő vízilétesítmények üzemeltetésénél, vízhasználatok gyakorlásánál a vonatkozó vízjogi 

üzemeltetési engedélyekben foglaltak betartását a rendelkező részben foglaltak szerint előírtam. 

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

a vízjogi engedélyekben előírtak betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, valamint a 

technológiai rend betartásával nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a 

felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, 

valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt 

követelmények betartása biztosítható.  

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

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

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontjában 

megállapított szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 55. § alapján, a 80. §-ban meghatározott formában, a 81. § -nak megfelelő 

tartalommal hozta meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodási 

hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében, továbbá 

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

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét 

ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül 

köteles megadni. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást az Ákr. 116. § (1) bekezdésére tekintettel adtam. 

Az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen.” 

 

A Főosztály az 5995-8/2020. számú végzésében megkereséssel fordult Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város Jegyzőjéhez, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez, hogy 

nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a tervezett tevékenység az érintett település jelen eljárás 

időpontjában hatályos településrendezési eszközeivel összhangban van-e. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője a FŐÉP/1940-2/2020. számon adott válaszában az 

alábbi tájékoztatást adta: 

„A tervezett beruházás építése a Nyíregyháza Megyei Jogú Város hatályos szabályozási tervével és a 

Helyi Építési Szabályzattal összhangban van. 

Mellékelten megküldöm a hivatkozott számú tárgy szerinti ügyhöz a Szabályozási Terv hiteles 

kivonatát.  

A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Njt.Rend.) 4.§-a 

alapján a Helyi Építési Szabályzat időállapot szerinti hatályos szövege megtalálható. 

Lásd a jogszabályt: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2007 (Vl.12) 

önkormányzati rendelete a Nyíregyháza helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes 

szerkezetű szövegének megállapításáról: 

http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg6ed5dr0eo9dt8ee1em8cj9bz8cflcf2bwlbz6bz3i 

Tájékoztatásul közlöm, hogy a hiteles és hatályos Helyi Építési Szabályzat nem irat, s nem is adat, 

hanem jogszabály, a Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Alapvetés szakasz T./ cikk (2) 

bekezdése alapján. 

A Szabályozási Terv a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg6ed5dr0eo9dt8ee1em8cj9bz8cflcf2bwlbz6bz3i
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szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet [továbbiakban: Tel.Rend.] 11.§ (3) bekezdése alapján a Helyi 

Építési Szabályzat melléklete. 

A Jelkulcs pedig az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 

20.) Korm. rendelet 2.§ (4) bekezdése alapján településrendezési terv (például. szabályozási terv) 

része. 

Önkormányzatunk a településrendezi rendeleteket és azok mellékleteit minden esetben határidőn 

belül megküldi a Lechner Tudásközpontnak, a Tel.Rend. 43.§ (2) bekezdés b./ pontjának, valamint az 

Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 

Nyilvántartásról szóló 313/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdés f./ pontjának megfelelően.  

Kérem a tájékoztatásunk elfogadást és figyelembevételét!  

Természetesen a munkájukat elősegítendően - kérésük esetén - továbbiakban is eljuttatjuk az adott 

terület szabályozási terv kivonatát.  

A kiadmányozás a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzata megállapításáról szóló 23/2020.(11.27.) számú Önkormányzati közgyűlési határozat X. 

szakasz 5. pontja és 3. számú függeléke alapján történt, Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző 

megbízásából.”  

 

A Főosztály az 5995-9/2020. számú végzésében megkereséssel fordult Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város Jegyzőjéhez, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez, hogy 

nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a tervezett tevékenység a helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban van-e. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője az IG/25265-2/2020. számon adott válaszában az alábbi 

tájékoztatást adta: 

„Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.), mint 

engedélyes ügyében a Nyíregyháza, 31653/14 hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó autóbusz 

telephely létesítésének előzetes vizsgálata tárgyában megkereséssel élt hatóságom, mint helyi 

természetvédelmi hatóság felé.  

Megkeresésére tájékoztatom, hogy a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) 

bekezdés b) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének 44/1991. (1992. 01. 01.) számú KGY. rendeletében helyi védelem alá helyezett Igrice 

mocsár, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes helyi jelentőségű természeti 

emlékek védetté nyilvánításáról szóló 8/1998. (02. 15.) önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított 

fás szárú növények, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2009. (Vl.30.) számú 

KGY. rendeletében helyi védelem alá helyezett Oláh-rét tekintetében megvizsgáltam a kérelmet és 

megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység nem érint helyi természetvédelmi értéket, illetve azokra 

közvetlen hatással nincs.  

Válaszomat a megkeresésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 25. § (1) bekezdésére figyelemmel, a fent hivatkozott jogszabályok alapján adtam meg.  

Az Ákr. vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel hatáskörömet a környezeti hatásvizsgálati és az 

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

(6b) alapján állapítottam meg.” 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

Levegőtisztaság-védelem:  

A kivitelezési munkák során a munkagépek kipufogógázainak emissziója (Légszennyező anyagok: 

szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok (NOx), szálló por (PM10), 
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valamint a tereprendezés, anyagmozgatás során várható kiporzás (Légszennyező anyagok: szálló por 

(PM10), összes lebegő por (TSPM) okozhatja a levegő minőségének romlását.  

A munkagépekből eredő szén-monoxid (CO), nitrogén-oxidok (NOx), el nem égett szénhidrogén 

(paraffin szénhidrogének - HC), ill. szálló por (PM10) esetében a maximális légszennyező anyag 

koncentráció nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott hatástávolsághoz 

tartozó koncentrációkat, ezért ezen légszennyező anyag esetében a hatástávolságot a jogszabály „C” 

feltétele (az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb) határozza meg, 

vagyis 162 m.   

A kiporzásból eredő összes lebegő por és szálló por koncentráció nem éri el a jogszabályban 

meghatározott „A” és „B” feltételekhez tartozó értéket, ezért a hatásterület „A” és „B” feltétele nem 

értelmezhető. A hatástávolságot a „C” feltétel határozza meg, tehát 162 m.  

A hatásterületen belül a légszennyező anyag koncentrációja nem éri el az egészségügyi szempontból 

kedvezőtlennek tekinthető határértéket.  

A telephely működése során az alábbi technológiai folyamatokból származhat légszennyező anyag 

kibocsátás:  

- buszforgalomból eredő légszennyező anyagok kibocsátása,  

- buszok indulása (melegítése) üzemkezdet idején. 

A buszok telephelyen végzett tevékenységéből eredő szén-monoxid (CO) és szálló por (PM10) 

kibocsátás esetében a maximális légszennyező anyag koncentráció nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendeletben meghatározott hatástávolsághoz tartozó koncentrációkat, ezért ezen légszennyező 

anyag esetében a hatástávolságot a jogszabály „C” feltétele (az egyórás (PM10 esetében 24 órás) 

maximális érték 80%-ánál nagyobb) határozza meg, vagyis 107 m.  

A hatásterületen belül a légszennyező anyag koncentrációja nem éri el az egészségügyi szempontból 

kedvezőtlennek tekinthető határértéket. 

A 36. sz. közút  jelenleg is jelentősen terhelt. Az additív járműszám eredményeként az út maximális 

emissziója a nappali és az esti időszakban csak néhány %-kal nő, míg az éjszakai időszakban 

jelentős növekedés (10-20%) várható. Tekintve, hogy éjszakai időszakban a terheltség alacsony a 

nagyobb növekedés sem okoz levegőminőség romlást az út környezetében. Összességében 

elmondhatjuk, hogy a tevékenység megvalósulása nem jár káros légszennyezéssel. Várhatóan a 

járműállomány korszerűsödése miatt a légszennyezettség csökkenni fog, növekedés nem 

prognosztizálható a járművek megfelelő karbantartás esetén. 

Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati 

eljárás lefolytatása nem indokolt. 

Környezeti zaj:  

A telephely Nyíregyháza nyugati részén, gazdasági területen helyezkedik el. A telephelyet északról 

gazdasági terület, keletről vegyes terület, délről és nyugatról lakóterület határolja. 

A dokumentációban szereplő számítások alapján az építési munkálatok zajvédelmi szempontú 
hatásterületén belül nem helyezkedik el zajtól védendő létesítmény, így a Főosztály előírást nem tett. 
A benyújtott dokumentáció szerint az üzemeltetés zajvédelmi hatásterületén belül helyezkednek el 

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

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

tevékenység megkezdése előtt zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie a 

Főosztálytól. 

A telephelyen a nappali és éjjeli időszakban is lesz járműmozgás.  

A többlet járműforgalom nem okoz 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást az érintett útvonalon. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

A kivitelezés során az építési anyagok csomagoló anyagai, a vágásból származó csődarabok és 

idomok, valamint festékek, felületkezelők, ragasztók göngyölegei, valamint az építési-bontási 
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hulladékok keletkezhetnek. Többlet humusz keletkezésével nem számolnak. Amennyiben a munkák 

során mégis többlet földanyag (humusz) keletkezik, - ha az egyéb hulladékot nem tartalmaz – a 

területen felhasználásra kerül.  

A kivitelezést végző munkagépek üzemanyag utánpótlása a helyszínen történik tartálykocsiból. 

Amennyiben olajcserére lenne szükség, kármentő tálcát alkalmaznak.  

A zárt tartályban gyűjtött, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, olajszűrők, 

kenőanyag flakonok, esetlegesen fáradt olaj, hidraulika olaj, akkumulátor), veszélyes hulladékokat a 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően engedélyes szakcégnek adják át 

ártalmatlanítás céljából. Veszélyesnek minősülő további hulladékokat (pl. festékes göngyöleg, 

felületkezelő anyagok maradványai stb.) a beruházó szintén köteles átadni az arra feljogosított átvevő 

szervnek. 

A dokumentációban foglaltak szerint az üzemelés során keletkező hulladékok gyűjtésére üzemi 

gyűjtőhelyet terveznek kialakítani, melynek kialakítását a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásai 

szerint végzik. Az üzemi gyűjtőhely a központi épületen belül kerül kialakításra, zárható, a technológiai 

folyamatoktól elkülönülő helyiségben. Az üzemi gyűjtőhely szilárd, és víz- és szulfátálló záró aljzattal 

és kármentővel fog rendelkezni. A gyűjtőhelyen a hulladékokat zárható edényzetben gyűjtik majd.  

A fentiek alapján hulladékgazdálkodási szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása 

nem indokolt. 

A veszélyes és nem veszélyes hulladékoknak a bizonylatolt elszállítását és ártalmatlanításra történő 

átadás-átvételét erre jogosultsággal rendelkező cégek, vállalkozások végzik.   

 

Természetvédelem 

Természet- és tájvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel. 

A telephely és környezete természetvédelmi oltalom alatt nem áll, nem országos jelentőségű védett 

természeti-, vagy Natura 2000 terület, nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak sem. 

A benyújtott Előzetes Vizsgálati Dokumentáció alapján a területen, mivel túlnyomó részt antropogén 

behatás alatt álló terület, így feltételezhetően az  eredeti növénytársulás a telephelyen és környékén 

megszűnt, tágabb környezetében lakóterület, illetve iparterület veszi körül. Jellemző a gyomos 

növényállomány, és zavarást tűrő állatfajok jelenléte. 

A telephely É-i irányból fás, ritkán beépített, de szolgáltatási célból használt területtel szomszédos, 

amely mögött húzódik el a jelentős forgalmat levezető 36. számú főút. k-i irányban a Patay István utca 

túloldalán iskolai és kollégiumi épületekkel határos, ettől kissé távolabb egy játszótér és KRESZ pálya 

található. D-i irányban a telephellyel közvetlenül szomszédosan nagyméretű beépítetlen ingatlan 

húzódik meg, azonban a telephely hrsz. határvonalától mérve kb. 110 méterre kezdődnek az első 

lakóingatlanok telekhatárai. Ny-i irányban a telephellyel közvetlenül szomszédos arányában hasonló 

természetességű beépítetlen ingatlan, amely túlsó határán a Szélsőbokori út húzódik. Az utca Ny-i 

részén 1 sor lakóingatlan található, amelyek mögött változatosan ipari és mezőgazdasági ingatlanok 

találhatóak.  

A tervezett beruházással érintett területek botanikai és zoológiai vizsgálata alapján megállapítást 

nyert, hogy az érintett területek fajok és élőhelyek tekintetében különleges természeti értéket nem 

képviselnek, a beruházás hatásai a területen található vegetációra, élővilágra nézve elviselhető-

semlegesnek, a magasabb rendű növényzet számára megszüntetőnek minősíthetőek. 

A terület magasabb természeti értéket képviselő egyedeinek sorolhatóak a fasorokban található nyár 

és nyírfa egyedek, illetve egy idős magyar kőris. Javasolt a beavatkozás során ezeket az egyedeket 

megkímélni. A területen egyéb jelentős természeti értéket képviselő élőlény nem található. 

A tájba illesztés célja a tájban bekövetkező antropogén eredetű változásoknak a természeti 

adottságokhoz való igazítása, közelítése, a meglévő természeti, táji értékekkel való összhang 

megteremtése, valamint az értékek károsodásainak mérséklése, kiküszöbölése. Amennyiben az adott 

létesítmény, épület elhelyezésével, fizikai jellemzőinek alakításával nem érhető el a természet- és 
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tájvédelmi szempontból kívánatos eredmény, járulékos módszerek alkalmazására van szükség. Ezek 

közé tartoznak a műszaki megoldások (tereprendezés, vízgazdálkodási létesítmények, építészeti 

szerkezetek, természetvédelmi műtárgyak), valamint a növénytelepítés. Mivel azonban a telep 

elhelyezkedése jelentős antropogén befolyású területtel körbevett, valamint a belterületi 

elhelyezkedése okán a telephely tájba illesztése fásítással és egyéb növénytakaróval nem indokolt. 

Viszont a terület beépítettségét követően annak természeti értéke csökkenni fog, amelyet zöld 

felületek létrehozásával, növények telepítésével kompenzálni lehet. 

Egyes védett állatfajok megjelenésére (pl.:zöld levelibéka, fürge gyík) főként táplálkozás vagy 

vándorlás okán lehet számítani, azonban nem zárható ki, hogy védett állatfaj élőhelyet alakíthat ki a 

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

károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, 

lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A Tvt. 43. § (2) 

bekezdése a) és l) pontja alapján a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj 

állományának szabályozásához, illetve egyede fészkének áttelepítéséhez. Éppen ezért javasolt, hogy 

a beruházást madarak fészkelési időszakán kívül (általános fészkelési időszak: március 15. – 

augusztus 15.) végezzék el. 

Fentiek alapján a tevékenységgel szemben természet- és tájvédelmi szempontból kizáró ok nem 

merült fel, természetvédelmi érdeket nem sért. 

 

A fentieket figyelembe véve a Főosztály nem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány 

készítését, mivel a Nyíregyháza, Tiszavasvári út 31653/14. hrsz. alatti ingatlanon 

megvalósítandó autóbusz telephely megvalósítása során a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. 

sz. mellékletében szereplő szempontok értékelésével nem feltételezhető jelentős környezeti 

hatás, és a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem 

tartozik. 

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

képező tevékenység mely, a területi környezetvédelmi hatóság által kiadott végleges engedély 

birtokában végezhető.  

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésekre a környezetvédelmi és természetvédelmi 

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

28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázata alapján került sor. 

A szakhatóság megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. 

pontja alapján került sor. 

A határozatot 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 cb) pontja alapján, illetve 3.§, 4.§ 

és 5. §-ai szerint lefolytatott eljárásban, az Ákr. 80. § (1) bekezdés szerinti formában és a 81. § (1) 

bekezdés szerinti tartalommal hoztam meg. 

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és 

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

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

a rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

A határozat közhírré tételéről a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerint 

gondoskodok. Az így közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekintem közöltnek.  

A határozat ellen a közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségét az általános közigazgatási 

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

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

továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét 
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és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A keresetlevél tartalmi követelményeit a 

Kp. 37. §-a határozza meg.  

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

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

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

meghatározott módon nyújthat be. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az E-

ügyintézési tv. 9. §-a határozza meg. 

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

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

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

természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu 

igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére. Ezen esetben a 

keresetlevél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával 

nyújtható be a közigazgatási döntést hozó szervnél. 

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

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

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

kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.  

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét és a megfizetésének módját 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban Itv.) 45/A. §-a és a 74. §-a határozza meg.  

Az eljárás díja a díjrendelet 2. § (1) (5) (6) (7) bekezdései és 1. sz. melléklet 35. főszáma alapján 

került meghatározásra. 

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, mint 

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

 

Nyíregyháza, 2020. december 15. 

 

Román István 

kormánymegbízott  

nevében és megbízásából  

 

Katona Zoltán 

osztályvezető 

 

Értesülnek : 

Véglegessé válás előtt: 

Elektronikus úton visszaigazolással: 

1. ENVIRO-EXPERT KFT. (14100110) 
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

4. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője 

5. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

6. Irattár 

 

Véglegessé válás után:   

Elektronikus úton visszaigazolással: 

7. ENVIRO-EXPERT KFT. (14100110) 
 

A határozatot közhírré tétel útján közlöm az érintett nyilvánossággal. 
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