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HATÁROZAT 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) – az Országos Rendőr-főkapitányság 

(1139 Budapest, Teve u. 4-6.), mint környezethasználó kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott 

előzetes vizsgálati dokumentáció alapján - megállapította, hogy Nyírbátor laktanya Nyírbátor, Bocskai u. 2-4. hrsz.: 

1421/1 tervezett beruházás megvalósításából nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység az 

egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

 

A Főosztály hatáskörébe tartozó alábbi jogerős engedély beszerzése szükséges: 

Az „A” épületben tervezett helyhez kötött légszennyező pontforrás (gázkazánok közös füstgázkéménye) csak 

levegőtisztaság-védelmi engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető. Az engedély iránti kérelmet a levegő 

védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 5. melléklet tartalmi követelményeinek megfelelően kell elkészíteni 

és benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz. Az engedélykérelem dokumentációját a környezetvédelmi, 

természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján 

környezetvédelmi szakterület levegőtisztaság-védelmi részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő 

készítheti el. 

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 eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/5798-1/2017.ált. számú (4442-1/2017. 

saját számú) szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírásokkal hozzájárult a tervezett tevékenység 

megvalósításához. 

1. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a létesítmények kialakításánál és 

használatánál, a tevékenység végzésénél, a szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésénél a felszín alatti vizek 

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

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

valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne 

okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 

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

mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást 

3. A csapadékvíz felszíni befogadóba akkor vezethető, illetve akkor szikkasztható el a területen, ha a bevezetést 

követően a vízminőségi paraméter értékek megfelelnek a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet által előírt és a 

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben található határértékeknek, valamint az elszivárogtatásra használt  



 2 
 

 

területen a talajvíz és a földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes 

rendeletben megállapított „B” szennyezettségi határértéket nem haladja meg. 

4. A csapadékvíz elvezető létesítmények megvalósítása vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység.  

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 kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM 

rendelet 2. §-ában és 2. sz. mellékletében előírtak betartásával, megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező 

tervezővel kell elkészíttetni és a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz benyújtani. A megvalósult 

vízilétesítmények használatbavételéhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély kérelméről és mellékleteiről 

a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a és a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a rendelkezik. 

A megvalósítandó létesítmények használatbavételéhez hatóságom csak a vízjogi üzemeltetési 

engedély kiadását követően járulhat hozzá. 

5. A burkolt felületek csapadékvizeinek tisztítására előtisztító műtárgyat kell létesíteni. Amennyiben a beépíteni 

kívánt iszap-olajleválasztó berendezés rendelkezik ÉME engedéllyel, vagy CE megfelelőségi jelöléssel, úgy a 

létesítés és üzemeltetés nem vízjogi engedélyköteles tevékenység a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdése alapján. Ellenkező esetben az 

előtisztító berendezés beépítése vízjogi engedély köteles tevékenység.  

 

A vízilétesítmények kialakítása csak a vízügyi hatóság által kiadott jogerős vízjogi létesítési engedély, 

az üzemeltetése jogerős vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg. 

 

Az eljárás során vizsgált szakkérdésben megfogalmazott előírás: 

 

Ásványi nyersanyag védelme: 

Az alapozást igénylő létesítmények kialakítása ásványi nyersanyag kitermelésével járhatnak. Erre tekintettel a 
Kérelmezőnek a Nyírbátor 1421/1 hrsz-ú ingatlanon lévő ásványi nyersanyag fajtájának a megnevezését és a 
várható kitermelési mennyiség meghatározását is terveznie szükséges az engedélyezési eljárások folyamatában. 

 

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 ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályához 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.  

 

A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 

  

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

 

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

keretében támadható meg. 

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

Természetes személyek és civil szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: az előzetes 

vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2.500.- Ft. 

 

A fellebbezési díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-

00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg. Az 

átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a 

határozat ügyszámát is. 

 

A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. 
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A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról illetve az Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet. 

 

 

INDOKOLÁS 
 

Az Országos Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.), mint környezethasználó a 7459-1/2017. iktatási 

számon 2017. július 05-én kérelmet nyújtott be Nyírbátor laktanya Nyírbátor, Bocskai u. 2-4. hrsz.: 1421/1 - a 

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

és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 

25.) Korm. rendelet, (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés a) pont szerinti - előzetes vizsgálat lefolytatására 

vonatkozóan a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályra. 

 

A tervezett tevékenység: 

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedések 

keretében a Készenléti Rendőrség 3000 fős megerősítését tervezi, melynek során a XXII. Határvadász Bevetési 

Osztály létszámának bővítésére kerül sor. A teljes állomány egységes elhelyezése Nyírbátorban, a 1421/1 helyrajzi 

számú ingatlanon (Bocskai u. 2-4. sz.), zöldmezős beruházással valósul meg. 

A tervezési megbízás négy különálló épület tervezésére szól. Kettőbe szállás és irodai funkciók kerültek, készül egy 

autómosó és egy raktár is. 

A területen lévő épületállomány, a telek geometria adottságai és a helyi építési szabályzat tükrében az épületek 

telepítési pozíciói egyértelműen kirajzolódtak. Az „A” épület (2221 m
2
-es beépítés) a terület északnyugati részén 

kapott helyett. A „B” épület (857 m
2
-es beépítés) a régi kazánház helyén északkeleti oldalon tervezett. A „C” és „D” 

épületek pedig az ingatlan északi oldalán épül majd. 

Tervezett épületek: 

„A” jelü körletépület:  2221 m
2 

„B” jelü körletépület:   857 m
2 

„C” jelü autómosó épület: 190,2 m
2 

„D” jelü raktár:   61,7 m
2 

Összesen:   3 330 m
2 

Részletes leírást a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmazza.  

 

 

A Készenléti Rendőrség 3000 fős megerősítésével kapcsolatos határvadász bevetési osztályok elhelyezési 

objektumainak építése, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 101. § (5) bekezdés b) pontja alapján „nemzetbiztonsági és honvédelmi 

érdekből vagy a közbiztonság fenntartása érdekében, illetve fontos közrendvédelmi okból szükséges”, ezért a 

döntés  fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 

 

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. 

(III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: díjrendelet) 1. sz. melléklet 35. főszáma alapján díjköteles, a díj mértéke 250.000. 

Ft, amelyet az ügyfél megfizetett (7459-1/2017.). 

 

 

A Ket. 158. § (1) bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség 

viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.” 
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Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti költségek közül az igazgatási szolgáltatási díj merült fel. Az ügyfél az eljárás 

során az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette egyéb eljárási költség nem merült fel. 

 

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

kivételével - a hatóság a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz. 

Fentiek alapján a Főosztály a 7459-2/2017. sz. döntésében függő hatályú végzést hozott. A függő hatályú 

végzéshez nem kapcsolódnak joghatások, mivel az ügy érdemében 2 hónapon belül döntöttem. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

A környezethasználó az előzetes vizsgálatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezdeményezte 

a Kormányhivatalnál, tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás szerepel a hivatkozott rendelet 3. sz. mellékletének 

128. pontjában.  

128. építmény vagy építmény együttes beépített vagy 
beépítésre szánt területen  

3 ha területfoglalástól 

A tervezett tevékenység 67.417 m
2
 területű laktanya ingatlanon valósul meg, ez alapján a beruházás előzetes 

vizsgálat köteles és a Főosztály döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységnek minősül. 

 

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

dokumentáció benyújtását követően a Főosztály hivatali helységében, valamint honlapján az eljárás megindításáról 

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

mellékleteit a 7459-3/2017. számon a telepítés helye szerinti település, Nyírbátor Város Jegyzőjének is megküldte, 

aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan sem a 

Főosztályhoz, sem Nyírbátor Város Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. 

 

A Főosztály a 7459-4/2017. számú levelében a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás megindításáról, 

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

 

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

igénybevett szakértők állásfoglalása és a rendelkezésre álló adatok alapján ítéli meg a tervezett tevékenység 

környezetre gyakorolt hatását, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. 

 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárás során a 7459-5/2017. 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 Főosztályát, a kulturális örökség (műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott 

régészeti lelőhelyek) védelmére kiterjedően a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza 

Járási Hivatal Hatósági Főosztályának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, a tevékenység végzésének a 

földtani környezetre gyakorolt hatása tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Bányászati Osztályát kereste meg, továbbá a 7459-6/2017. számú végzésben a Korm. rendelet 28. § (3) 

bekezdése és 5. számú melléklet II. táblázatának 3. pontja alapján szakhatósági állásfoglalást kért a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. 

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

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály a BO/15/1607-2/2017. 

számú nyilatkozatot adott, amelyben foglalt előírásokat a határozat rendelkező rész, mint Ásványi nyersanyag 

védelem tartalmazza, melyet az alábbiakkal indokolt: 

 „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Bányfelügyelet) T. Címzett fent  

hivatkozott számú megkeresésére, az Országos Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.)  

kérelmére indult tárgyi eljárásban - a webes felületen elérhető tervdokumentáció áttanulmányozását  

követően - a vizsgálati feltételek figyelembevételével közli, hogy a létesítmény megvalósítása során  

hatásviselő környezeti elemként jelenik meg az ásványi nyersanyag. Az alapozást igénylő létesítmények  
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kialakítása ásványi nyersanyag kitermelésévei járhatnak. Erre tekintettel a Kérelmezőnek a Nyírbátor  

1421/1 hrsz-ú ingatlanon lévő ásványi nyersanyag fajtájának a megnevezését és a várható kitermelési  

mennyiség meghatározását is terveznie szükséges az engedélyezési eljárások folyamatában.  

 A figyelembeveendő jogszabályok a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: 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 Bányafelügyelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság; és igazgatási feladatokat ellátó  

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. számú melléklet  

1. táblázat 8. pontjában szereplő szakkérdéseket megvizsgálta, mert a vizsgálat feltételei - az  

ásványvagyon gazdálkodási hatáskörre tekintettel - fennálltak. Illetékességét a Magyar Bányászati és  

Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és az 1. sz. melléklete  

határozza meg.” 

 
A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztályának 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya az SZ-10/106/01831-2/2017. számon a szakkérdés vizsgálatát 

megszüntette az alábbiak szerint: 

„Az Országos Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.), mint engedélyes kérelmében eljáró,  

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

Természetvédelmi Főosztályának (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) a Nyírbátor 1421/1 hrsz. alatti  

rendőr laktanya létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása során kért  

kulturális örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálatát megszüntetem. 

INDOKOLÁS 

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

Természetvédelmi Főosztály a Nyírbátor 1421/1 hrsz. alatti rendőr laktanya létesítésére vonatkozó előzetes 

vizsgálati eljárás tárgyában szakkérdés vizsgálatát kezdeményezte Hatóságomnál 2017. július 10. napján.  

A szakkérdésre történt megkeresés során a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló 496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 71. § (1) bekezdésében 

meghatározott elemeket vizsgáltam: „A szakhatósági hatáskörében eljáró vagy örökségvédelmi szakkérdést 

vizsgáló hatóság a nyilvántartott régészeti lelőhelyet, a régészeti védőövezetet, a nyilvántartott 

műemléki értéket, a műemléket, a műemléki környezetet, a műemléki jelentőségű területet és a 

történeti tájat vagy világörökségi helyszínt vagy világörökségi területet érintő ügyben a 72. §-ban, 

valamint a 73. §-ban meghatározott szempontok alapján vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megfelel-e a 

Kötv.-ben és az e rendeletben meghatározott követelményeknek.” 

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

nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyet nem érint. 

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

(továbbiakban: Ket.) 45/A. § (2) bekezdése alapján „a szakhatóság a megkeresés megérkezését követően 

haladéktalanul ellenőrzi, hogy van-e hatásköre és illetékessége az ügy elbírálására. 

Az eljárás megszüntetése a Ket. 45/A §. (3) bekezdésén alapszik: „Ha a szakhatóság megállapítja 

hatásköre hiányát, erről a megkeresés megérkezésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja a hatóságot, 

és megszünteti a szakhatósági eljárást.” 

Tájékoztatásul közlöm, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: 

Kötv.) 24. § (2) és (3) bekezdése értelmében, ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak 

tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a 

kivitelező köteles 

a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, 

b) a jegyző útján a hatóságnak (Tel.: 06-42/599-677) azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról 

haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult 

intézményt (Jósa András Múzeum, 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. Tel.: 06-42/315-722), valamint  

c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a 

feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni. 
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 (3) A feltárásra jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és 

folyamatosan – az elvárható ütemben – végezni, az előkerült leleteket ideiglenesen elhelyezni. 

A bejelentési kötelezettség elmulasztása Kötv. 82. § (2) és az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 

18.) Korm. r. 3. § (3). bekezdés alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után. 

A szakkérdésben történt megkeresés alapján a Korm. r. 72. § (1) bekezdésében felsorolt szakkérdéseket  
vizsgáltam.  
A szakkérdés vizsgálata a Ket 14. § (5) bekezdésén, illetve a Korm. r. 71. § és 72. §-án alapszik.  

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

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály az 

SZ/NEF/01094-2/2017. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát és megállapította, hogy 

 

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

vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására javaslatot nem tesz.  

Indokolás 

„Az Országos Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.), mint környezethasználó a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, Nyírbátor laktanya (Nyírbátor,  

Bocskai u. 2-4. 1421/1 hrsz.) megvalósítására vonatkozó előzetes környezeti vizsgálat ügyében kérelmet 

terjesztett elő. Az eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai állásfoglalás kialakítására vonatkozó feladat és 

hatáskörrel rendelkezik.  

A megkereső főosztály 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. § rendelkezéseinek, 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 védő távolságok 

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 laktanya (új épületek) megvalósítása és az azt követő 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.  

Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

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

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

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

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

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése 

alapján állapítottam meg.”  

 

Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását az általa kiírt 

hiánypótlást követően a 36500/5798-1/2017.ált. (4442-1/2017. saját számú) számon előírással adta meg, amely 

előírás jelen határozat rendelkező részében szerepel. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: 

„A Főosztály 2017. július 10-án érkezett 7459-6/2017. számú megkeresésében az Országos Rendőr-

főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) által benyújtott Nyírbátor laktanya Nyírbátor, Bocskai 2-4. 

(Nyírbátor 1421/1 hrsz.) előzetes vizsgálata ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásában szakhatósági 

állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal az előzetes vizsgálati eljárásban a 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján az 

alábbi szakkérdésben kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását: 

  „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 kérdésében, hogy a 

tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol (vízgazdálkodási 

hatáskörben eljárva)” 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és 

mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e 

(vízvédelmi hatáskörben eljárva)” 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú területi vízügyi szakhatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi 

hatáskörben eljárva, a tervezett létesítmények megvalósításának környezetvédelmi elbírálásához, 

engedélyezéséhez a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult, tekintettel arra, hogy az előzetes 

vizsgálati dokumentáció és a rendelkezésemre álló egyéb adatok, dokumentumok alapján a tervezett 

tevékenységből a felszíni és felszín alatti vizekre káros hatás nem feltételezhető. 

A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg: 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7. §-ával és 2. számú mellékletével 

összhangban a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi térkép alapján a település 

fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen helyezkedik el. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiakat állapította meg: 

- Az Országos Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrség 3000 fős megerősítését tervezi, melynek 

során a XXII. Határvadász Bevetési Osztály létszámának bővítésére kerül sor. A teljes állomány egységes 

elhelyezése Nyírbátorban, a 1421/1 helyrajzi számú ingatlanon (Bocskai u. 2-4. sz.), zöldmezős beruházással 

valósul meg. 

- A Nyírbátor 1421/1 hrsz.-ú ingatlan kijelölt, vagy becsült ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetet nem 

érint. 

- A beruházás keretében négy különálló épület valósul meg, kettőbe szállás és irodai funkciók kerültek, 

továbbá készül egy autómosó és egy raktár is. 

- A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a megvalósítandó épületek, létesítmények 

vízellátása és szennyvízelvezetése közüzemi hálózatról történik. Az ivóvíz ellátást biztosító hálózat a 

közterületi hálózathoz történő csatlakozásnál vízmérő óra aknából kerül kialakításra. Az épületben keletkező 

kommunális szennyvíz összegyűjtésére és elvezetésére gravitációs hálózat kerül kiépítésre a szükséges 

tisztító és ellenőrző aknákkal.  

- A telepen és környezete nem rendelkezik csapadékvíz elvezető csatornahálózattal. Minden épület 

vize helyileg kerül elszikkasztásra. A szikkasztók előregyártott műanyag cellás modulrendszerből tervezettek. 

A kisebb épületek külső vízelvezetéssel készülnek, vizüket épület körül, terepszinten kavicságyazatba 

vezetve szikkasztjuk el. 

- Az autómosó épület szennyvízelvezetése az épület mellett elhelyezett Sepurator -3.0 EN típusú olaj 

és iszapleválasztó műtárgy beépítésével lesz megoldva. A vegyszereket adagoló pumpa adagolja a vízhez, 

ahol a mosóoldat koncentrációja változtatható. A mosó folyosó tartalmaz egy vízforgató- víztisztító rendszert 

is. 

A gépkocsik felületéről lefolyó, lepergő víz a középen lévő gyűjtőaknában összegyűlik, ahol lefelé néző 

könyökidom beépítésével előszűrés történik. Utána a szennyvíz a föld alá telepített első 6 m
3
 -es iszapfogó 

tartályba kerül. Ezután a víz tovább kerül egy második 3 m
3
-es tartályba, amely az olajat választja le. Ezután 

az olajtól, iszaptól megtisztított víz egy 3m
3
 –es gyűjtőtartályba kerül. Az így megszűrt víz a mosó-gépsorba 

kerül visszavezetésre egy homokszűrőn keresztül. 

- A beruházás során 88 db személygépjármű parkoló kialakítását tervezik. 
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Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben előírtak 

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

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

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

Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható.  

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

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 71/2015. (III. 

30.) Korm. rendelet) 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 3. pontjában megállapított 

hatáskörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § 

(6) bekezdése szerinti tartalommal adta meg. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdése alapján a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül 

köteles megadni. 

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

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot a fenti saját számra hivatkozással a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen.” 

A Főosztály a 7459-7/2017. számú végzésében belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult Nyírbátor 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. 

Nyírbátor Város Jegyzője (5457/2017. számú) az alábbi nyilatkozatot tette: 

„Nyírbátor Város Önkormányzatának többször módosított 8/2004. (VII.15.) számú rendelettel elfogadott  

helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének tekintetében az érintett területen helyi jelentőségű  

védett természeti terület nem található, a terület igénybevétele a jogszabályokban rögzített  

követelményekkel, a helyi településrendezési tervvel, a Helyi Építési Szabályzattal nem ellentétes.”  

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható környezeti 

hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

 

Környezeti zaj:  

A laktanya Nyírbátor centrumától észak-keleti irányban, belterületen helyezkedik el. A laktanyát északról, keletről és 

nyugatról lakóterületek, délről vasútállomás határolja. 

A dokumentációban szereplő számítások alapján a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete az ingatlanon 

belül marad, ezért a Főosztály a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 

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

A gépjárműforgalom, a megadott adatok alapján nem okoz 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást a 

megközelítési útvonalon. 

 

Levegőtisztaság-védelem:  

Építés ideje alatt a munkagépek kipufogó gázai, a földmunkák okozhatnak légszennyezést. A dokumentációban 

bemutatott intézkedések - az építési területen csak olyan vizsgáztatott munkagép dolgozhat, amelynek 

szennyezőanyag kibocsátása megfelel a vonatkozó előírásoknak, a munkaterületen (várakozás, rakodás) kerülik a 

motorok üres járatását, a felvonulási utakat csapadékhiányos időszakban időszakos locsolással portalanítják – 

biztosítják, hogy a tevékenység megvalósításának jelentős környezeti hatása nem várható. 

A beruházás során  két kazánház kerül kialakításra, az „A” épületben az „A2” épületrész földszinti helyiségében, 

illetve a „B” épület tetőszintjén. 

A kazánházakban elhelyezett kazánok:  

„A” épület: 
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Tervezett kazán típus: Viessmann Vitodens 200 W/120 teljesítmény: 120 kW/db 

Beépített darabszám: 10 db 

Összes hőteljesítmény: Qmax= 1200 kW 

„B” épület: 

Tervezett kazán típus: Viessmann Vitodens 200 W/120 Hőteljesítmény: 120 kW/db 

Beépített darabszám: 4 db 

Összes hőteljesítmény: Qmax= 480 kW  

Az „A” és „B” épületekben is 1-1 db külső szerelt kémény biztosítja a kazánok közös füstgáz elvezetését.  

A levegő védelméről szóló 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi 

hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító 

felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi 

követelményeket – ha e rendelet másként nem rendelkezik – levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő. 

 

A Rendelet 22. § (2) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat 

a) egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, illetve környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó 

légszennyező forrás esetén az engedélyezési eljárásában, 

b) az a) pont alá nem tartozó esetekben létesítésre irányuló más hatósági engedélyezési eljárásban történő 

szakhatósági hozzájárulás kiadása vagy a levegőtisztaság-védelmi szakkérdés vizsgálata során, vagy 

c) az a) és b) pont kivételével a levegőtisztaság-védelmi engedélyezési eljárásban 

a levegőminőségi tervben és az ózoncsökkentési programban foglaltakra való tekintettel, a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály szerint meghatározott 

elérhető legjobb technika alapján állapítja meg. 

 

A Rendelet 24. § (1) bekezdése szerint a nem a területi környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó légszennyező 

forrás létesítéséhez, teljesítménybővítéséhez, élettartalmát meghosszabbító felújításához, alkalmazott 

technológiájának váltásához, üzemeltetéséhez nem kell levegőtisztaság-védelmi engedély. 

 

A Rendelet 36. § (1) bekezdése alapján a levegőtisztaság-védelmi ügyben az elsőfokú hatósági jogkört – a (2)–(5) 

bekezdésben foglalt kivétellel – a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja. 

 

A Rendelet 36. § (2) bek. a) pontja alapján a járási környezetvédelmi hatóság a legfeljebb 500 kW th névleges bemenő 

hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrásával kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi 

hatósági ügyben jár el első fokon. 

A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések 

légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 2. § d) pontja 

szerint névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából egy berendezésnek minősül az a két vagy 

több berendezés, amelynek füstgázait egy kéményen vagy füstcsatornán vezetik ki, vagy a környezetvédelmi hatóság 

megítélése szerint műszaki és gazdasági tényezőket figyelembe véve egy kéményen vagy füstcsatornán lehetne 

kivezetni. 

Tekintettel arra, hogy a tervezett létesítmény közintézmények minősül, illetőleg a „B” épületbe telepítendő 4 db 

gázkazán összes  névleges bemenő hőteljesítménye nem éri el az 500 kW th teljesítményt, ezért a „B” épülethez 

kapcsolódó füstgázkémény nem minősül engedélyköteles légszennyező pontforrásnak. 

Az „A” épületbe telepítendő gázkazánok összesen névleges bemenő hőteljesítménye 1200 kW th,ezért a kazánokhoz 

kapcsolódó közös füstgázkémény engedélyköteles légszennyező pontforrásnak minősül. 

A tervezett pontforrás működési engedélyét a próbaüzem alatt végzett mérések eredményeit felhasználva, a 

jogszabályi előírásnak megfelelő dokumentummal szükséges kérelmezni. 

 

A levegő védelméről szóló 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése szerint helyhez kötött légszennyező 

pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit 

az 5. melléklet tartalmazza. A létesítési engedélykérelem dokumentációját a környezetvédelmi, természetvéde lmi, 
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vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján környezetvédelmi 

szakterület levegőtisztaság-védelmi részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el. 

A fentiek alapján a Főosztály a határozat rendelkező része szerinti levegőtisztaság-védelmi engedély iránti kérelem 

benyújtását írta elő. 

Levegőtisztaság védelmi szempontból az előzőek figyelembe vételével a környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatása nem indokolt, mivel jelentős környezeti hatás nem feltételezhető. 

Hulladékgazdálkodás:  

A környezethasználó a telephelyen engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez. 

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

részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglaltak betartásával végzik. 

Az üzemelés során keletkező hulladékokat gyűjtést követően engedéllyel rendelkező kezelő részére adják át. A 

települési szilárd hulladékot gyűjtést követően közszolgáltató részére adják át.  

Földtani Közeg:  

A helyszínen veszélyes anyagokból származó szennyezés nem valószínű tekintettel a mai alkalmazott kivitelezési 

technológiákra. A munkagépek rendszeres karbantartásával és forgalmi engedélyével a környezetvédelmi 

megfelelőség biztosított. A munkagépek tankolása és esetleges szervízelése a munkaterületen kívül, a 

környezetvédelmi előírásoknak megfelelő telephelyen történik.  

 

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy ásványolaj kerülhet, mely az ott dolgozó erő- és munkagépek, valamint 

szállítójárművek hibás hidraulikus munkahengereiből, és tömítéshibáiból származhat. Ennek előfordulása csak kis 

volumenű lehet. Ebben az esetben azonnali kárelhárítással meg kell akadályozni a terjedést. A szennyezett föld, mint 

veszélyes hulladék (azonosító 17 05 03*), engedéllyel rendelkező cég részére történő átadása a kivitelezést végző 

cég feladata. 

Természetvédelem:  

A terület országos jelentőségű védett természeti területet, valamint Natura 2000 területet nem érint, nem képezi részét 

Nemzeti Ökológiai Hálózatnak, nem minősül természeti területnek. Közvetlen környezetében természetvédelmi 

szempontból jelentős terület nem található.  

A tevékenység Nyírbátor belterületén valósul meg. A terület nagy része jelenleg is beépített, illetve szilárd burkolattal 

ellátott terület. A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a terület antropogén hatás alatt áll, fajok és élőhelyek 

tekintetében természeti értéket nem képvisel.  

A rendelkezésre álló adatok alapján és a fentiek figyelembevételével a tervezett beruházás természet- és tájvédelmi 

érdeket nem sért.  

 

A fentieket figyelembe véve a Főosztály nem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány készítését, mivel 

a Nyírbátor laktanya Nyírbátor, Bocskai u. 2-4. hrsz.: 1421/1 alatt tervezett beruházás létesítése és 

üzemeltetése során a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében szereplő szempontok 

értékelésével nem feltételezhető jelentős környezeti hatás; 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 környezetvédelmi hatóság által kiadott jogerős engedély birtokában végezhető.  

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan a szakigazgatási szervek megkeresésére a környezetvédelmi és 

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

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

A szakhatóság megkeresésére a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. számú melléklet II. 

táblázatának 3. pontja alapján került sor. 

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

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, illetve 3.§, 4.§ és 5. §-ai szerint lefolytatott eljárásban, a Ket. 72. 

§ (1) bekezdése szerinti tartalommal, a 71. § (1) bekezdésnek megfelelően, határozati formában lett meghozva. 
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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 fenti beruházás a Ket. 101. § (5) bekezdés b) pontja alapján „nemzetbiztonsági és honvédelmi érdekből vagy 

a közbiztonság fenntartása érdekében, illetve fontos közrendvédelmi okból szükséges”, ezért a döntés 

 fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 

Ezért a határozat azonnali végrehajtásáról rendelkeztem. 

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

így közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekintem közöltnek és az azt követő 15 napon belül van lehetőség 

a fellebbezés előterjesztésére a Ket. 99. § (1) bekezdése alapján. Ha a határozat közlése postai úton történt, akkor a 

fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell számítani. 

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

biztosítja.  

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

meghatározásra. Az eljárási költség viseléséről a Ket. 158. § -a alapján döntöttem. 

 

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

Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § 

(4) bekezdése alapján megküldöm. 

 
Nyíregyháza 2017. augusztus 04.   

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Katona Zoltán  

főosztályvezető-helyettes 
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Értesülnek: 

Postai úton (tértivel): 

1. Országos Rendőr-főkapitányság     139 Budapest, Teve u. 4-6. 

2. Irattár       Helyben 
 

Hivatali kapun keresztül (elektronikus tértivevénnyel): 

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

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Hatósági Főosztály Bányászati Osztály    3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5. 
 

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Népegészségügyi Főosztálya      4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 
 

6. Nyírbátor Város Jegyzője     4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. 
7. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság     4024 Debrecen, Sumen u. 2. 

 
 
A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. 

 


