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HATÁROZAT 

 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a NIF Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45. AB Porta), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró 

Civis Komplex Mérnök Kft. (4030 Debrecen, Gizella u. 13/D.) kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban a 

benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a Nyíregyháza, Nagykörút hiányzó 

szakaszának négysávosítása megvalósításából és fenntartásából nem feltételezhető jelentős környezeti 

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

 

Tájékoztatom, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység megvalósításához és üzemeltetéséhez a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó egyéb határozat beszerzése 

szükséges: 

 

- Amennyiben az építési, kivitelezési tevékenységből származó zajterhelési határérték túllépés 

műszaki vagy munkaszervezési intézkedésekkel határértékre nem csökkenthető, akkor a kivitelező 

köteles felmentést kérni a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a 

környezetvédelmi hatóságtól.  

 

A Főosztály az előzetes vizsgálat során a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítész 

Osztály FŐÉP/106-70/2019. iktatószámú nyilatkozata alapján megállapította továbbá, hogy a tervezett 

tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, mivel a tervezett beruházás a településrendezési 

eszközökkel nincs összhangban az alábbi település esetében: 

  

- Nyíregyháza Város 

 

Azonban a tervezett tevékenység és a településrendezési eszközök közötti összhang megteremthető, így a 

kizáró okot meg kell szüntetni a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig. 

 

 

I. A Főosztály előírása: 

Zajvédelmi előírás: 

 

Építés: 

- Kivitelezési munka kizárólag nappali időszakban végezhető. 

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

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

szükséges mértékben érintsen zajtól védendő területeket. 

 

Üzemelés: 

Az alábbi zajtól védendő létesítmények zaj elleni védelmére zajárnyékoló fal létesítése 

szükséges: 

- Móricz Zs. u. 15. 

- Móricz Zs. u. 17. 

- Móricz Zs. u. 21. 

- 5330 hrsz. 

- 5340 hrsz. 

 

- A zajárnyékoló fal elhelyezkedését és paramétereit az építési engedélyezési 

dokumentációnak tartalmaznia kell. 

- A zajárnyékoló falakat a mindenkori hatályos szabványoknak megfelelően kell kialakítani. 

 

Természetvédelmi előírás: 

- Amennyiben a földmunkák során, a munkagödörben védett kétéltű vagy hüllő fajok jelennek meg, 

azok eltávolításáról a betemetés előtt gondoskodni kell. 

- Amennyiben fakivágás, cserjeirtás szükséges, az kizárólag fészkelési időszakon kívül (szeptember 1. 

– március 15. között) végezhető. 

Levegőtisztaság-védelmi előírás: 

A tevékenység végzése során tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget 

okoz. 

A légszennyezettség kialakulásának megelőzése érdekében  

 száraz időszakban a kiporzásra hajlamos felületek (munkaterületek és szállítási útvonalak) nedve-

sítéséről gondoskodni kell, 

 a kiporzásra hajlamos földanyagot szállítás közben le kell takarni. 

 anyagszállítás során - lehetőség szerint - a város belső (belváros) úthálózatait elkerülő utakat kell 

igénybe venni. 

 Az előzőeket a munkát végző cégek felé a munkaleírás során rögzíteni kell. 

 

II. Az eljárás során vizsgált szakkérdésekben megfogalmazott előírások: 

Kulturális Örökségvédelmi előírás: 

1. A beruházás tekintetében hatályos jogszabályoknak tartalmi és formai szempontból megfelelő, teljes 

előzetes régészeti dokumentáció elkészítése szükséges: 

a. Az előzetes régészeti dokumentációt a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó 

műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés és próbafeltárás alkalmazásával kell elkészíteni. 

 

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

rendelkezni jogosult nem járul hozzá a próbafeltárás elvégzéséhez a próbafeltárást az előzetes 

régészeti dokumentáció elkészítését, valamint a próbafeltárást akadályozó körülmény 

megszűnését követően kell elvégezni. 

 

c. A beruházó az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére jogosult Várkapitányság 

Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.-vel írásbeli szerződést köteles kötni. 

 

d. A próbafeltárás megkezdését a feltárást végző intézmény bejelenti az örökségvédelmi 

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

feltárási projekttervet az építési engedélyezés során be kell nyújtani. Az építési engedélyezési 

tervdokumentációt csak abban az esetben áll módomban elbírálni, amennyiben tartalmazza az 

előzetes régészeti dokumentáció feltárási projektterv eredményeit. 

 

3. Az elkészített előzetes régészeti dokumentáció eredményei alapján a feltárási projekttervben 

további régészeti szakfeladatok (régészeti megfigyelés, teljes felületű feltárás) megállapítására 

kerülhet sor. A beruházó a feltárási projektterv egy példányát annak kézhez vétele után 

Hatóságomnak haladéktalanul be kell nyújtsa. 

 

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

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

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

 

5. A tárgyi építmények műszaki átadás-átvételének és használatbavételi engedélyének 

hozzájárulásához feltétel a régészeti kutatás ellátását igazoló építési naplóbejegyzés másolatának 

bemutatása. 

Ásványi nyersanyag és földtani közeg védelme: 

-  A négysávosítás kialakítása, építése ásványi nyersanyag kitermeléssel jár. Erre tekintettel a  

Kérelmezőnek az ásványi nyersanyag fajtájának a megnevezését és a várható kitermelési mennyiség  

meghatározását is terveznie szükséges a tevékenység engedélyeztetésénél. 

 

III. Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/3939-1/2019.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi előírásokkal járult hozzá 

a tervezett beruházás megvalósításához, fenntartásához: 

1. Az ivóvízvezeték vagy szennyvízvezeték átépítése/védelembe helyezése/kiváltása vízjogi engedély 

birtokában kezdhető meg. 

2. A nyomvonallal esetlegesen érintett vízilétesítmények pótlása, kiváltása, megszüntetése vízjogi 

engedély birtokában kezdhető meg. 

3. Amennyiben a tervezett gyorsforgalmi út csapadékvíz elvezető/elhelyező létesítményi nem csak az út 

víztelenítését szolgálják, hanem a hozzá kapcsolódó vízgyűjtőterület káros csapadékvizektől való 

mentesítését is, úgy megvalósításuk vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység. 

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

vízjogi üzemeltetési engedély kiadását követően járulhat hozzá. 

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

anyagok közvetett bevezetése.  

5. Az út területéről elvezettet csapadékvíz felszíni befogadóba akkor vezethető, illetve akkor 

szikkasztható el a területen, ha a vízminőségi paraméterek értékei megfelelnek a felszíni vizek 

minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet által előírt és 

vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 

szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerint vonatkozó határértékeknek és 

nem okoz a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 

határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes 

rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást. 

6. Az Érpatak (VII) – főfolyás keresztezése kapcsán megvalósuló beruházásokkal kapcsolatban 

be kell szerezni a csatorna/felszíni víz kezelőjének a hozzájárulását. 

7. Az összekötő út és ahhoz kapcsolódó hidak, átereszek, műtárgyak stb. építése során úgy kell eljárni, 

hogy a felszíni és felszín alatti vizeket szennyezés ne érje. 

8. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a tevékenységek végzésénél a 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A tevékenységet a 
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környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, illetve azon 

keresztül a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz állapotában a tevékenység ne 

okozzon a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) 

szennyezettségi határétékeket meghaladó minőség romlást. 

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. 

A Főosztály megállapítja, hogy a 6417-1/2019. számú függő hatályú végzéshez nem fűződik joghatás, mivel 

az ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

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 a közlés napján véglegessé válik. 

Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a határozat közlésétől 

számított 30 napon belül kell benyújtani a Főosztályhoz.  

A keresetlevél alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról illetve a Közigazgatási és 

Munkaügyi Bírósághoz való továbbításáról dönthet. 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.  

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

keretében támadható meg. 

 
 

INDOKOLÁS 
 

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

Komplex Mérnök Kft. (4030 Debrecen, Gizella u. 13/D.) 2019. május 14-én e-papíron kérelmet nyújtott be a 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályra – „Nyíregyháza, Nagykörút hiányzó szakaszának 

négysávosításához szükséges tervezői feladatok elvégzése” előzetes vizsgálatra vonatkozóan.  

 

A kérelem mellékletét képező előzetes vizsgálati dokumentáció munkarészeit szakértői jogosultsággal 

rendelkező szakértők készítették. 

 

A Főosztály megállapította, hogy - a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény, valamint az egyes 

közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 

345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése, 1. melléklet 1.313. pontja és 2. melléklet 9. pontja 

alapján - a tervezett beruházásra vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű ügy.  

 

A tervezett tevékenység bemutatása: 

Jelenleg Nyíregyháza Megyei Jogú Város felépítése közlekedési szempontból gyűrűs-sugaras felépítésű. A 

gyűrű – Nagykörút – a belvárost öleli körül, melyhez sugárirányban csatlakoznak a megye területét feltáró fő- 

és összekötő utak. A Huszár sor és Móricz Zsigmond utcát érintő – tervezett Intermodális Csomópont és 4. 

sz. főút közötti - hiányzó közel 1,2 km hosszú nagykörúti szakasz képezi jelen tervezési feladat tárgyát. 

 

A tervezett beruházás Tervezési diszpozíció szerint előírt paraméterei, beavatkozások:  

- a jelenlegi 3317 sz. másodrendű belterületi főút négysávosítása 

- 5 db jelzőlámpás csomópont tervezése 
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- gyalog és kerékpárút létesítése a főúttal párhuzamosan 

 

Tervezett beruházás műszaki adatai 

A tervezési szakasz a Móricz Zsigmond út - 4. sz. főút csomópontjából indul és halad végig a Móricz Zs. út  

nyomvonalán, majd a 0+547 km szelvényben keresztezi az Érpataki-főfolyást. A keresztezés helyén 

kéttámaszú műtárgy létesül. A Móricz Zs. út mentén a szelvényezés szerinti jobb oldalon adott a lehetőség az 

út szélesítéséhez. Tovább a Móricz Zsigmond út nyomvonalán a 0+568 km szelvényben betorkollik a 

nyomvonal a Simai út - Huszár sor utak kereszteződésébe, ami a 3317. sz. Hajdúnánás - Nyíregyháza 

összekötő út 55+352 km szelvényében van. Innen tovább a nyomvonal a Huszár sor nyomvonalán halad 

egészen az Állomás tér - Arany János út kereszteződéséig. A Huszár sor mentén az út szélesítésére a 

szelvényezés szerinti bal oldal adja a lehetőséget. A tervezési szakasz határa a 3317. j. út 56+219 km 

szelvényben van. 

 

Tervezési szakaszok 

A tervezési beavatkozás kezdőszelvénye a 4. sz. főút Budapest-Debrecen-Záhony elsőrendű főút 273+445 

km szelvénye. A beavatkozás végszelvénye a 3317 j. Hajdúnánás – Nyíregyháza összekötő út 56+219 km 

szelvénye (Huszár sor utca - Arany János utca csomópontja). 

A tervezett utat egységes szelvényezéssel látták el, a tervezési szakasz kezdetén a nyomvonal 0+000, a 

tervezési szakasz végén 1+382 km szelvénye felel meg a fenti szelvényeknek. 

A teljes tervezési útszakasz 2x2 forgalmi sávra bővül, középen elválasztó szigettel. A forgalmi adatok és 

modellezés alapján meghatározásra kerültek a fő csomópontok melyek az alábbiak: 

- 4. sz főút Budapest-Debrecen-Záhony elsőrendű főút, Debreceni út – Váci Mihály utca csomópontja 

- Móricz Zsigmond utca – Szarvas utca csomópontja 

- Móricz Zsigmond utca – Toldi utca csomópontja 

- Móricz Zsigmond utca – Simai út (3317. j. összekötő út) csomópontja 

- Huszár sor utca (3317. j. összekötő út) – Damjanich utca csomópont 

- Huszár sor utca (3317. j. összekötő út) – Arany János utca csomópontja 

Ezen csomópontok esetében az elválasztó sziget megszakításra kerül, a fordulási sugarak figyelembevétele 

mellett. 

 

A fenti csomópontok közül a Huszár sor utca – Arany János utcai csomópontban és a 4. sz főút Budapest-

Debrecen-Záhony elsőrendű főút Debreceni út – Váci Mihály utca csomópontjában meglévő jelzőlámpás 

csomópont található. A többi fent felsorolt csomópont esetében összehangolt jelzőlámpás, szintbeli 

csomópontok kerülnek kialakításra.  

 

További csomópontok melyek kapcsolódnak a tervezett másodrendű főúthoz az alábbiak: 

- Móricz Zsigmond utca – Debrecen út 

- Móricz Zsigmond utca – Virág utca 

- Simai út (3317 j. összekötő út) – Móricz Zsigmond utca (buszforduló) 

- Huszár sor utca (3317 j. összekötő út) – Árpád utca 

- Huszár sor utca (3317 j. összekötő út) – Penny áruház bejárata 

Ezek esetében jelzőlámpás csomópont nem kerül kialakításra, továbbá csak a jobbra ki- és behajtás 

engedélyezett. 

Beruházással érintett település:  

Helyrajzi szám Terület Művelési ág 

6701/1 0.2284 közterület 

6701/2 1.1020 országos közút 

6701/3 0.5746 közterület 

6705/12 0.6662 vasút 

6592/43 0.6379 közterület 

6592/42 0.4662 országos közút 

6402/1 2.0184 közterület 

6695/1 0.2776 beépített terület 
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6695/2 0.1134 út 

6695/3 1.1439 közterület 

6592/43 0.6379 közterület 

6592/41 6.0257 közterület 

6705/49 0.1674 üzemi terület 

6660 0.9807 országos közút 

6705/50 0.0641 üzemi terület 

6580/1 0.9434 közterület 

6578 0.7551 közterület 

6580/2 0.0205 országos közút 

6580/3 0.0019 közterület 

8189/6 0.0465 országos közút 

8189/5 0.0699 közterület 

6579 1.1156 csatorna 

8190 0.5385 országos közút 

8193/2 7.3653 ipartelep és iskola 

5346 1.7848 közterület 

6438/20 0.6228 közterület 

5148 0.9559 közterület 

5304 0.3010 közterület 

8207 0.7752 közterület 

4134/1 1.1216 kivett 

4134/5 0.0779 járda 

4134/7 0.0830 járda 

4211/1 1.5536 helyi közút 

Hatásterülettel érintett település: Nyíregyháza 

A részletes leírást az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmazza 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

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

bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

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

alapján (országos közút fejlesztése 1 km hossztól) a tervezett tevékenység előzetes vizsgálat köteles.  

A tervezett beruházással érintett útszakasz hossza 1382 m. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) 

bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül a 6417-1/2019. számon függő 

hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződik joghatás, mivel a Főosztály az ügyintézési határidőn belül az 

ügy érdemében döntött.  

 

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. 

Az előzetes vizsgálati eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgál-

tatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) értelmében igazgatási szol-

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

A környezethasználó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Főosztály 6417-2/2019. számú hiánypótlási 

felhívására megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.  

A Főosztály a 6417-2/2019. számú végzéssel egyúttal kérte a környezethasználó: NIF Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45. AB Porta) által a Civis Komplex Mérnök Kft. (4030 Debrecen, 

Gizella u. 13/D.) részére kiadott, jelen eljárás lefolytatására vonatkozó teljes körű meghatalmazást. A 

meghatalmazást 2019. május 22.-én megküldték. 
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A Főosztály a 6417-3/2019. számú végzésében megkereste a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot, 

mint a természeti értékek természetvédelmi kezelőjét, hogy közölje a beruházással érintett területre 

vonatkozóan rendelkezésre álló természetvédelmi adatokat, illetve az eljárás szempontjából releváns 

tényeket. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 2513-2/2019. számon a következő tájékoztatást adta:  

„…A megkeresésben szereplő területrész a rendelkezésemre álló adatok alapján nem képezi  

sem az országos jelentőségű védett természeti területek, sem az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területek hálózatának részét.  \  

A rendelkezésemre álló információk alapján a tervezett tevékenység szempontjából  

meghatározó biotikai adatról jelenleg nincs tudomásom.”  

 

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

mentáció benyújtását követően a Főosztály hivatalában, valamint honlapján az eljárás megindításáról közle-

ményt tett közzé, és a 3. § (4) bekezdés értelmében a közhírré tétellel egyidejűleg a közleményt, a kérelmet 

és mellékleteit a 6417-4/2019. számú ügyiratban a telepítés helye szerinti település, azaz Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város Jegyzőjének megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közhírré tételének időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan sem a 

Főosztályhoz, sem az érintett település jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. 

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 a 6417-5/2019. sz. végzésében az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

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

alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi, vízvédelmi 

hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/3939-1/2019.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalását előírásokkal adta meg. Az előírásokat a határozat rendelkező része tartalmazza, 

melyet a szakhatóság az alábbiak szerint indokolt: 

„A Főosztály 2019. május 21-én érkezett 6417-5/2019. számú megkeresésében a Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci u. 45.) mint környezethasználó megbízásából eljáró Cívis Komplex 

Mérnök Kft. (4030 Debrecen, Gizella u. 13/D.) által kérelmezett, Nyíregyháza, Nagykörút hiányzó 

szakaszának négysávosításához szükséges tervezői feladatok elvégzése ügyében indult eljárásban kérte 

a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását. 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet . 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.” 

 „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 Katasztrófavédelmi Igazgatóság az engedélyezéséhez a rendelkező részben foglalt előírásokkal 

hozzájárult, tekintettel arra, hogy vízbázis és vízvédelmi szempontból az eljárás tárgyát képező 

tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre a rendelkező részben foglaltak maradéktalan betartása 

mellett káros hatása nincs, a tevékenység az árvíz és jég levonulására, a mederfenntartásra káros hatást 

nem gyakorol. 

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



 
 

8 

- A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet és a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi 

térkép alapján Nyíregyháza település a felszín alatti víz állapota szempontjából az érzékeny felszín 

alatti területek közé került besorolásra. 

- A tervezett beruházással érintett terület kijelölt, vagy becsült felszínalatti ivóvízbázis hidrogeológiai 

védőövezetét nem érinti.  

- A Nagykörút a belvárost öleli körül, melyhez sugárirányban csatlakoznak a megye területét feltáró fő –

és összekötő utak. Jelen beruházás a Huszár sor és a Móricz Zsigmond utcát érintő nagykörúti 

szakaszra vonatkozik, mely közel 1,2 km hosszú. 

- A tervezett beavatkozások: a jelenlegi 3317 sz. másodrendű belterületi főút négysávosítása, 

jelzőlámpás csomópont létesítése, valamint gyalog és kerékpárút létesítése a főúttal párhuzamosan. 

- A tervezési beavatkozás kezdőszelvénye a 4. sz. főút Budapest-Debrecen-Záhony elsőrendű főút 

273+445 km szelvénye. Ebben a szelvényben a szelvényezés szerinti bal oldalon a meglévő 4 ágú 

jelzőlámpás csomópontba csatlakozik a jelenleg Önkormányzati kezelésben lévő Móricz Zsigmond 

utca, mely az Érpataki (VIII. sz.) főfolyást keresztezve csatlakozik a 3317. j. Hajdúnánás – 

Nyíregyháza összekötő úthoz annak 55+352 km szelvényébe a szelvényezés szerinti jobb oldalon. 

Innen a 3317-es összekötő útként, Huszár sor, majd Állomás tér néven északi irányban tovább 

haladva a beavatkozás végszelvénye a 3317 j. Hajdúnánás – Nyíregyháza összekötő út 56+219 km 

sz.-ben található Állomás tér – Arany János utca csomópont.  

- A vízelvezetés/víztelenítés részben nyílt árkokkal, részben zárt csapadékvíz elvezető rendszerrel 

megoldott.  

- A tevékenység során felszín alatti vizekbe történő beavatkozás nem történik. 

- A tevékenységhez vízfelhasználás nem kapcsolódik. Technológiai szennyvíz nem keletkezik.  

- A létesítmények üzemeltetése a felszín alatti vizek igénybevételével nem jár, a felszín alatti vízbe 

szennyezőanyag közvetlen vagy közvetett bevezetése nem történik.  

- A terepszint alatti átlagos nyugalmi talajvízmélység 2,5-3,6 m körül ingadozik. 

- A tervezett Érpataki-főfolyást keresztező áteresz rekonstrukció eredményeként a feliszapolódás 

megszüntetésével a közvetlen vízgyűjtő belvizeinek elvezetése javul. 

Az építés, majd az üzemelés/karbantartás időszakában korszerű, megfelelő műszaki állapotú 

technológiai berendezések alkalmazásával, a munkafolyamatok megfelelő szervezésével, a csapadékvíz 

tisztító létesítmények szakszerű üzemeltetésével a vizek szennyeződése megelőzhető, kiküszöbölhető. 

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

A csapadékvíz elvezetés vonatkozásában azon létesítmények megvalósítása, amelyek az 1988. évi I. 

törvény 47. § 9. pontja alapján nem az út műtárgyát képezik, úgy megvalósításuk véglegessé vált vízjogi 

létesítési engedély, valamint használatbavételük véglegessé vált vízjogi üzemeltetési engedély 

birtokában kezdhető meg. 

A vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelmet és mellékletét képező engedélyes tervet a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-ában, valamint 

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM 

rendeletben foglalt követelményeknek betartásával, megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező 

tervezővel kell elkészíttetni és a területileg illetékes vízügyi hatósághoz benyújtani. A megvalósult 

vízilétesítmények használatbavételéhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély kérelméről és 

mellékleteiről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a és a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben 

rendelkezik. 

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

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

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

Korm. rendelet 10. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkeztem. 

Megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben előírtak betartásával, 

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

felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) 

Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható.  
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Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a tárgyi ügy nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű.  

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. Törvény 5.§ (1) bekezdése alapján a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon 

belül megadta. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, 531/2017. 

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

szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 

55. § alapján, a 80. §-ban meghatározott formában, a 81. § -nak megfelelő tartalommal hozta meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a 

vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) 

Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 

7. pontja állapítja meg. 

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

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

részére megküldeni szíveskedjen.” 

 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárás során a 6417-6/2019. számú ügyiratában 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 Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, a tevékenység végzésének a földtani környezetre gyakorolt 

hatása tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati 

Osztályát, a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei 

Kormányhivatal Kormány megbízotti Kabinet Állami Főépítészét kereste meg. 

 

Az eljárásba bevont szervezeti egységek a szakkérdésben az állásfoglalásukat az alábbiak szerint adták 

meg: 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 

Osztály az SZ/NEF/00845-2/2019. számú szakmai véleményében megállapította, hogy a 

„tervezett (közútfejlesztés) beruházás megvalósítása jelentős környezet-egészségügyi hatást nem 

eredményez, így az engedély kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és 

külön előírások megállapítására javaslatot nem tesz.  

Indoklás 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci u. 45.) megbízásából eljáró Civis  

Komplex Mérnök Kft. (4030 Debrecen, Gizella u. 13/D) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey 

u. 12-14.) előtt, „Nyíregyháza, Nagykörút hiányzó szakaszának négysávosításához szükséges tervezői 

feladatok elvégzésére” irányuló előzetes vizsgálat 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 
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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: 

- a Nyíregyháza, Nagykörút tervezett négysávosítása település és környezet-egészségügyi 

szempontból a szakértői anyagban bemutatott adatok és számítások alapján, a dokumentációban 

megfogalmazott környezetvédelmi-, emisszió mérséklő (légszennyező anyagok, zaj) eljárások 

megvalósítása esetén 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya az SZ-10/106/01457-2/2019. számon szakkérdésben nyilatkozatot 

adott (nyilatkozatát előírással adta meg, amely előírás jelen határozat rendelkező részében, mint kulturális 

örökségvédelmi előírás szerepel), amelyet az alábbiakkal indokolt: 

 „A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya a Nyíregyháza, Nagykörút hiányzó szakaszának négysávosítására 

vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás során szakkérdés vizsgálatát kezdeményezte Hatóságomnál 2019. 

május 23. napján. 

A szakkérdésben történt megkeresésre a javasolt kikötések indoklása: 

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

nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyeket érint. 

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

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

Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás” , 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: 

„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. § (5) bekezdése, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 39. § (1) bekezdése kimondja, hogy „az előzetes 

régészeti dokumentáció keretében a próbafeltárást akadályozó körülmény megszűnését követően kell 

elvégezni, ha a próbafeltárás építmény, térburkolat, közművezeték, termelői vezeték, engedélyhez kötött 

magánvezeték, vízzel vagy vegetációval való fedettség miatt részben sem lehetséges, vagy az érintett 

ingatlannal a beruházó nem jogosult rendelkezni, és az ingatlannal rendelkezni jogosult nem járul hozzá a 

próbafeltárás elvégzéséhez.”  
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A fentiekre hivatkozással a Kötv. 23/C. § (1) bekezdése alapján a teljes előzetes régészeti 

dokumentáció elkészítéséről rendelkeztem, a rendelkező részben ismertetett módon. 

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

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

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

A próbafeltárás eredményein alapuló előzetes régészeti dokumentáció az elvégzendő régészeti 

feladatellátás formájának meghatározása mellett annak idő- és költségvonzatainak meghatározásához 

is elengedhetetlenül szükséges, így biztosítottá válik a beruházói érdekek és a régészeti örökség 

védelmének összehangolása.  

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

projektterv. A feltárási projektterv meghatározza a nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi régészeti 

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

feltárási projektterv tartalmazza továbbá a projektterv készítésének időpontjában irányadó szabályok 

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

intézményt. A jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv a projekttervben határozza meg a 

nagyberuházás régészeti területi jellemzői és előkészítettsége alapján a régészeti feladatellátás területi 

szakaszait és a szakaszolás indokait.” 

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

projekttervet kell készíteni. 

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

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

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

A Kötv. 23/C. § (3) és a Korm. r. 3. § (3) bekezdése szerint az előzetes régészeti dokumentációt a 

beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ 

Nonprofit Zrt. (Elérhetősége: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.; Postacím: 1113 Budapest, Daróczi út 3.; 

http://www.várkapitányság.hu; Tel.: +36 1 225-0554, E-mail: regeszetiprojektiroda@várkapitányság.hu) 

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

bevonhat. 

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

tevékenység engedélyezésére vagy a földterület megszerzésére irányuló azon első hatósági eljárás 

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

szakkérdés vizsgálatával közreműködik. 

A szakkérdésben történt megkeresés alapján a Korm. r. 88. § (1) pontjában felsorolt szakkérdéseket 

vizsgáltam. 

A szakkérdés vizsgálata az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 55. § (1) 

bekezdésén, illetve a Korm. r. 87. § és 88. §-án alapszik. 

Hatóságom hatáskörét a Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a környezetvédelmi és 

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

Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 4. pont B oszlopa, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) Mvm utasítás 24. §-a, illetékességét a 

Korm. r. 1. sz. mellékletének 16. pontja határozza meg.” 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya a 

hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálata ügyében megküldött BO/15/1271-2/2019. számon szakkérdésben 

nyilatkozatot adott (nyilatkozatát előírással adta meg, amely előírás jelen határozat rendelkező részében, mint 

Ásványi nyersanyag és földtani közeg védelmi előírás szerepel), amelyet az alábbiakkal indokolt: 

 

„Az 52.522 tervszámú, UVATERV Zrt. főtervező által készített dokumentáció átvizsgálásával megállapítást 

nyert, hogy a Nyíregyháza, Nagykörút hiányzó szakasz négysávosításának nyomvonalával érintett  

területen engedélyezett szilárdásvány-kutatás, bejelentett előkutatás nincs, az nem érint az Állami Ásványi 

Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyonban szereplő megkutatott, ipari készlettel rendelkező ásványi 

nyersanyag lelőhelyet.  
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Az építési tevékenység megvalósítása során hatásviselő környezeti elemként jelenik meg az ásványi  

nyersanyag. A négysávosítás kialakítása, építése ásványi nyersanyag kitermeléssel jár. Erre tekintettel a  

Kérelmezőnek az ásványi nyersanyag fajtájának a megnevezését és a várható kitermelési mennyiség  

meghatározását is terveznie szükséges a tevékenység engedélyeztetésénél. A figyelembeveendő 

jogszabályok a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.), valamint az ásványi nyersanyagok és a  

geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló  

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet. A Bt. 49. § 1. pontja alapján ásványi nyersanyagnak minősül minden, a  

humuszon (talajon) kívüli földtömeg, függetlenül annak ásványi anyag összetételétől. A Bt. 1. § (7) 

bekezdése alapján a bányafelügyelet engedélyétől eltérő, más hatósági engedély alapján végzett ásványi  

nyersanyag kitermelésre a Bt. 3. §, 20. §, 25. §, 41. §, 41/A. § és 44. § rendelkezéseit kell alkalmazni.”  

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze az SZ/4ÁF/00164-2/2019. számon 

az alábbi megállapítást tette: 

„…szakkérdés vizsgálatára hatáskörrel nem rendelkezem. 
A döntés indokolásába az alábbiakat szükséges beidézni:  

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45. AB Porta), mint  

környezethasználó megbízása alapján, a Civis Komplex Mérnöki Kft. (4030 Debrecen, Gizella u. 13/D).  

kérelmére, 2019. május 22. keltezési megkeresése kapcsán a környezetvédelmi és természetvédelmi  

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

(továbbiakban: Korm. rendelet) 5. melléklet 1. táblázat 9. sora a területrendezésért felelős minisztert  

nevesíti, ezért az állami főépítész hatáskörrel nem rendelkezik.  

A szakkérdés vizsgálat alapjául szolgáló irányadó jogszabályok:  

-  a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek  

kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet  

A területrendezési tervekkel való összhangra irányuló szakkérdés vizsgálata a főépítészi tevékenységről  

szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 7. § a) bekezdés szerinti feladatkörben történt, a szakkérdés  

vizsgálata során hatáskör hiányának megállapítása történt. Áttételről intézkedés nem történt, mivel nincs  

olyan államigazgatási szerv, mely ez ügyben illetékességgel és hatáskörrel rendelkezne.”  

 

A Főosztály a 6417-7/2019. számú végzésében értesítette a közigazgatási hatósági eljárás megindításáról a 

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot, mint az úttal érintett vízfolyás (Érpataki (VIII. sz.) főfolyás) 

kezelőjét. Az Igazgatóság az eljárás alatt ügyféli nyilatkozatot, észrevételt nem tett.  

A Főosztály a 6417-8/2019. és a 6417-9/2019. 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, valamint a helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban van-e. 

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője az ÉP/1477-2/2019. iktatószámú iratában a 

6417-8/2019. számú megkeresést áttette a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Főépítész Osztályára. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítész Osztály a FŐÉP/106-70/2019. 

iktatószámú iratában a következő tájékoztatást adta: 

„A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő  

Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából a Civis Kompex Mérnök Kft. (4030 Debrecen,  

Gizella u. 13/0) előzetes vizsgálatra vonatkozóan kérelmet nyújtott be a Nyíregyháza, Nagykörút  

hiányzó szakaszának négysávosítása tárgyában.  

T. Főosztály 6417-8/2019. ügyiratszámú megkeresésében Nyíregyháza MJV Főjegyzőjének  

nyilatkozatát kérte a város településrendezési tervével való összhangra vonatkozóan.  

Nyíregyháza város településrendezési tervéről történő tájékoztatásadás a Főépítészi Osztály  
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feladatai közé tartozik. Megkeresésére az alábbi tájékoztatást adom:  

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által a város közigazgatási 

területére vonatkozó 117/2005. (V.4) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott 

településszerkezeti terve és 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott többször 

módosított, hatályos helyi építési szabályzata és szabályozási terve jelenleg nincs összhangban a 

tárgyi tervdokumentációval.  

Az összhang megteremtéséhez Nyíregyháza MJV Közgyűlésének Városstratégiai és  

Környezetvédelmi Bizottsága átruházott hatáskörében 155/2018. (XII.18) számú határozatában  

döntött a módosító eljárás megindításáról.  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet alapján a tárgyalásos eljárási mód szerint a rendezési terv módosító eljárás folyamatban van, 

előreláthatólag a tervezett tevékenységhez szükséges egyéb hatósági engedély megszerzéséig 

megvalósulhat az összhang.”  

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály az 

IG/12212-2/2019. iktatószámú iratában a következő tájékoztatást adta: 

„A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45. AB Porta), mint engedélyes  

ügyében a Nyíregyháza, Nagykörút hiányzó szakaszának négysávosításához szükséges tervezői  

feladatok elvégzésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárással kapcsolatosan helyi természetvédelmi  

hatóságként megkereséssel élt hatóságom 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. (VI.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 rendelkezései re 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: 

Környezeti zaj:  

 

A benyújtott dokumentáció részletesen bemutatta az érintett útszakasz jelenlegi és táv lati forgalom okozta 

zajterhelését.  

A jelenlegi és távlati mértékadó közúti közlekedésből eredő zaj számítását a stratégiai zajtérképek, valamint 

az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KVvM előírásai szerint 

végezték el.  

A számítást a beépítési terv szerinti épületek figyelembevételével készítették el. 

A terjedést a német SoundPlan 7.1 programmal számították, mely a magyar előírások szerint számol. A 

program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002 „Hangterjedés a szabadban” c. szabvány szerint 

veszi figyelembe. 
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A számítások alapján az alábbiak állapíthatók meg: 

 

Létesítéskor: A létesítési tevékenységet csak nappal végzik. 

Tereprendezés: A kivitelezés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a terület mértani 

középpontjától számítva nappal 15,5 m-re helyezkedik el 

 

Aszfaltozás: A kivitelezés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a terület mértani középpontjától 

számítva nappal 11,6 m-re helyezkedik el 

 

Szállítási tevékenység: A létesítéshez kapcsolódó járműforgalom okozta additív terhelés mindösszesen 

0,08 dB (<3 dB), ami elhanyagolható érték. 

A dokumentáció szerint a létesítés során határérték túllépés nem várható, de amennyiben mégis 

határérték túllépés következne be és az építési, kivitelezési tevékenységből származó zajterhelési 

határérték túllépés műszaki vagy munkaszervezési intézkedésekkel határértékre nem 

csökkenthető, akkor a kivitelező köteles felmentést kérni a külön jogszabály szerinti zajterhelési 

határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól.  

Üzemeléskor: 

Új útszakasz forgalomba helyezését követően:  

A forgalomba helyezés után a számítások szerint csökken a zajterhelés, de a zajtérkép alapján 

megállapítható, hogy a Móricz Zs. utca 15, 17 és 21 számú, valamint az 5330 és 5340 hrsz. alatti 

épületeknél az alapállapothoz képest nőni fog a zajterhelés.  

Az új út megvalósulása esetén zajvédelmi intézkedés alkalmazására van szükség. 

Távlati forgalma idején (2038.): 

A távlati forgalom zajterhelése a számítások szerint 0,29-1,05 dB-lel nő az alapállapothoz képest a 

tervezett útszakaszon, a 7,5 m-es referencia távolságban. 

A zajtérkép alapján azonban megállapítható, hogy a zajtól védendő épületeknél érzékelhető változás nem 

történne, csak a Móricz Zs. utca 15, 17 és 21 számú, valamint az 5330 és 5340 hrsz. alatti épületeknél, 

mely épületeknél már a forgalomba helyezés után is jelentős zajterhelés növekedés lenne.  

A távlati forgalom zajterhelését figyelembe véve zajvédelmi intézkedés alkalmazására van szükség. 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a közlekedési létesítményeket úgy kell megtervezni, hogy az 

általuk okozott zajterhelés nem haladhatja meg a 3. melléklet szerinti határértékeket. Ugyanezen 

paragrafus (5) b) pontja szerint a meglévő közlekedési útvonal vagy létesítmény korszerűsítése, 

útkapacitás bővítése utáni állapotra legalább a változást megelőző zajterhelést kell követelménynek 

tekinteni, ha a változást megelőző állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték túllépését 

igazolják. 

Mivel az érintett útszakaszon a közúti közlekedéstől eredő zajterhelés a védendő létesítmények esetében 

jelenleg is túllépi az előírt határértékeket, ezért a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 4.§ (5) 

b) pontjának előírásainak megfelelően a jelenlegi állapot szerinti zajterhelési értékek tekintendők 

határértéknek. 

A zajvédelmi követelmények teljesítésére a rendelkező részbe foglaltak szerint zajárnyékoló falakat 

terveztek építeni. A tervezett zajárnyékoló falak megépítésével a zajvédelmi előírások teljesülnek. 

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

tervezett korszerűsítésének és üzemeltetésének környezeti zaj- és rezgésvédelmi szempontból nincs 

akadálya. 
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A Felügyelőség zaj- és rezgésvédelmi szempontú előírásait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet és a 

27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet figyelembevételével tette. 

Levegőtisztaság-védelem: 

 

Létesítéskor:  

A tervezett létesítés tekintetében 4 nagy hatótényező csoportot azonosítottak. 

  

Az első csoportba az létesítés által közvetlenül érintett területeken dolgozó munkagépek, dízel üzemű 

járműveket sorolták. A legfontosabb légszennyező anyag kibocsátások az alábbiak lehetnek: szén-monoxid, 

el nem égett szénhidrogének, nitrogén-oxidok, valamint szálló por (PM10).  

 

A második légszennyező csoport a munkaterületeken mozgó munkagépek földmunkáiból (tereprendezés) 

eredő porfelverődés kérdésköre. A felvert port 2 csoportra osztották PM10 és TSPM.  

A létesítés során a porképződést a munkaterületek locsolásával lehet csökkenteni. 

 

A harmadik csoport az aszfaltozás során kibocsátott szénhidrogének csoportja, megállapítható, hogy ez a 

hatótényező sem okoz terhelést a lakott ingatlanoknál. 

 

A negyedik csoportba a szállítási tevékenység kibocsátásait sorolták. A szállító járművek közúton 

mozognak. Az érintett közutak terheltsége jelenleg is magas, ezért a beavatkozáshoz kapcsolódó 

járműforgalom jelentős növekedést nem eredményez, a környező lakosságra nézve negatív terheltségi szint 

nem várható. 

 

A létesítés jogszabály szerinti hatásterületén ugyan több lakott ingatlan is található, azonban a létesítés 

során a légszennyező források hatásairól egyöntetűen kijelenthető, hogy a munkaterületek környezetében 

sehol sem okoz hosszútávú romlást a környező lakosság életminőségét tekintve. A lakott ingatlanoknál 

kialakuló légszennyező anyag koncentrációk a tevékenység idején az egészségügyi határérték alatt 

maradnak. 

A tervezett építés hatásterületén belül nem várható olyan mértékű levegőminőség-romlás, amely a helyi 

lakosság egészségi állapotát bármilyen formában veszélyeztetné. 

 

A hatás - annak időszakosságát és számszerűsített értékét - figyelembevéve egyértelműen semlegesnek 

ítélhető. 

 

Üzemeléskor: 

Új útszakasz forgalomba helyezését követően:  

A vizsgált légszennyező anyagok maximális koncentrációja nem közelíti meg a határértéket, és alatta marad 

a jogszabály alapján meghatározott „A”, ill. „B” feltételnek is. A modellszámítások alapján az út jelenlegi 

hatástávolsága mindösszesen néhány méter, amit a „C” feltétel határoz meg, a hatásterületen belül lakott 

ingatlan nincs. 

 

Távlati forgalma idején (2038.): 

A távlati forgalmak esetén a lakott ingatlanoknál határérték túllépés nem várható, a kialakuló forgalomnak 

humán egészségügyi kockázata nincs levegőtisztaság-védelmi szempontból.  

A megnövekedett forgalom hatására az út közvetlen környezetében sem éri el a légszennyező anyagok 

maximális koncentrációja az immissziós határértékeket. 

 

Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatása nem indokolt. 
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Földtani közeg védelme: 

A tervezett létesítmény megvalósítása, üzemeltetése és felhagyása nem jár jelentős környezeti hatással a 

földtani közegre vonatkozóan. 

Az építési munkálatok során használt munkagépek jelentős tömegűek, az építésnél használatos lánctalpas 

vagy gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejű mozgása a területen talajok tömörödését, a 

talajszerkezet megváltozását okozhatják. 

A műszaki meghibásodás esetén munkagépekből, szállítójárművekből a talajra esetlegesen szénhidrogén 

származékok kerülhetnek. Ennek előfordulási lehetősége azonban kicsi. Ebben az esetben azonnali 

kárelhárítással meg kell akadályozni a szennyezőanyagok terjedését. A keletkező veszélyes hulladékot az 

előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani kell és engedéllyel rendelkező cég részére át kell adni és el kell 

szállítatni. 

A dokumentációban bemutatott műszaki intézkedések és alkalmazott technológia pontos betartása, valamint 

a szakszerű kivitelezés és üzemvitel esetén várhatóan nem okoznak szennyezést.  

A tervezett forgalom normál üzemben talajszennyezést nem idézhet elő. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

A kivitelezés és üzemelés során engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenység végzése nem 

történik. 

A kivitelezés alatt keletkező építési-bontási hulladékok kezelését az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint végzik. A 

csomagolási hulladékok, a munkagépek működtetése során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése, 

kezelése megfelelően, a jogszabályi követelmények alapján történik, a környezetterhelés kizárásával.  

A működés során az út rendeltetésszerű használata nem eredményez hulladékképződést. 

 

 

Természetvédelem: 

A tevékenység a rendelkező részben megfogalmazott előírások betartása esetén várhatóan 

természetvédelmi szempontból nem lesz jelentős hatással a területre. 

A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a beruházási terület 

védett, illetve Natura 2000 területet nem érint.  

A vizsgált élőhelyeken védett növényfajok egyedei nem fordultak elő. A beruházási helyszínen, valamint 

annak hatásterületén védett hüllőfajok találhatóak, ezért azok megóvása érdekében a kivitelezésre 

vonatkozóan előírást tettem.  

A rendelkezésre álló információk, valamint a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett a 

tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért, az élővilágra és tájra várhatóan nem lesz jelentős 

hatással. 

Az előírásokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (Tvt.) 43. § (1) bekezdése alapján tettem, 

mely szerint: tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, 

szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy 

búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 

 

 

A fentiek alapján a Főosztály nem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány készítését, mivel a 

tervezett beruházás megvalósítása és fenntartása során a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. sz. 

mellékletében szereplő szempontok értékelésével nem feltételezhető jelentős környezeti hatás; a 

tervezett beruházás megvalósítása, fenntartása és felhagyása az egységes környezethasználati 

engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

A Főosztály a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy a tevékenység megkezdéséhez 

szükséges, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó esetlegesen egyéb 

határozat beszerzése szükséges.  
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Valamint a Főosztály megállapította Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítész 

Osztály FŐÉP/106-70/2019. iktatószámú nyilatkozata alapján, hogy jelenleg tervezett tevékenység 

engedélyezését kizáró ok áll fenn, ugyanis a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs 

összhangban. Mivel az összhang a nyilatkozat alapján megteremthető, ezért a Főosztálya rendelkező 

részben előírta, hogy az összhangot legkésőbb a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig teremtsék 

meg. 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésekre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

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

és 5. számú melléklet I. táblázata alapján került sor. 

A 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 ac) és cc) 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 ható-

sági 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 nyilvános közzétételéről a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

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

valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerint gondoskodok. 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyben az Ákr. 116. § (4) bek. e.) pontja alapján nincs 

helye fellebbezésnek. 

A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per indítható az Ákr. 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény szerint. 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a díjrendelet 2. § (1), bekezdése és 1. sz. melléklet 35. főszáma 

alapján került meghatározásra. 

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400 Nyíregyháza, 

Erdősor 5.) az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján és a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése 

alapján megküldöm. 

Nyíregyháza, 2019. június 21. 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Rozinka Zsolt Illés  

főosztályvezető 
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Értesülnek: 

Elektronikus úton visszaigazolással: 

Véglegessé válás előtt: 
1. Civis Komplex Mérnök Kft. (23108800) 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

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

Osztály  

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

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

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

6. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 

7. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály  

8. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítész Osztály  

9. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság  

10. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

11. Irattár 

 
Véglegessé válást követően: 

12. Civis Komplex Mérnök Kft. (23108800) 
 
A határozatot közhírré tétel útján közlöm az érintett nyilvánossággal. 


