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HATÁROZAT 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) Strabag Általános Építő Kft. 

(1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. /Infopark D épület/), mint környezethasználó kérelmére indult előzetes 

vizsgálati eljárásban a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a  

Nyíregyháza, 02260/5 hrsz. alatti telephelyen tervezett (kapacitásbővítés) hulladékgazdálkodási 

tevékenység megvalósításából és üzemeltetéséből nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a 

tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

 

I. A Főosztály előírása: 

A tevékenység megkezdése előtt a Főosztály hatáskörébe tartozó, alábbi véglegessé vált engedély 

beszerzése szükséges: 

Hulladékgazdálkodási (gyűjtési, hasznosítást megelőző előkezelési, hasznosítási) engedély. 

 

Természetvédelmi előírás: 

 A telep zöldfelületeinek rendszeres karbantartását (kaszálás, nyírás, gyommentesítés) biztosítani kell. 

Az idegenhonos növényfajok megtelepedését meg kell akadályozni. 

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. 

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

 

II. Az eljárás során vizsgált szakkérdésekben megfogalmazott előírások: 

Termőföldvédelmi előírás: 

 A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység (kapacitásbővítés) során - a szomszédos 

termőföldeken - a továbbiakban is biztosítani kell a talajvédő gazdálkodás feltételeit, a termőtalaj 

illegális hulladéklerakás és kiporzás következtében, illetve talajon és talajvízen keresztül nem 

szennyeződhet. 
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Kulturális örökségvédelmi előírás: 

- Amennyiben kapacitásbővítés kapcsán, a földfelszíntől számított 30 centimétert meghaladó 

földmunkavégzésre kerül sor a hulladékhasznosító terület, a depóniák kialakítása során az ehhez 

kapcsolódó elsődleges földmunkák (humuszmentés, munkaárok földtömeg kiemelése) csak régészeti 

megfigyelés mellett végezhetők. A beruházó és/vagy a kivitelező vegye fel a kapcsolatot a Jósa 

András Múzeummal (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.) és állapodjon meg a régészeti tevékenység 

elvégzéséről. 

- A műszaki átadás-átvételhez csak akkor áll módunkban hozzájárulni, ha kérelemhez csatolják a 

régészeti megfigyelésről szóló jelentést.  

 

III. Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/7498-1/2018.ált. számú 

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

környezetvédelmi engedélyezéshez: 

1.  A telephelyi vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyeinek újra kiadására  

vonatkozó kérelmet és mellékleteit be kell nyújtani a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz engedélyeztetésre 2019. február 28- ig.  

2.  A telephely vízilétesítményeinek üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a vonatkozó 

érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani.  

3.  A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telephelyen végzett 

tevékenységeknél, és csapadékvizek elhelyezésénél a felszín alatti vizek védelméről szóló többször 

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

4.  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. 

5.  A telephely területéről csapadékvíz felszíni befogadóba akkor vezethető, ha a vízminőségi 

paraméterek értékei megfelelnek a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet által elő írt és vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben 

található határértékeknek. 

6.  A telephelyen a keletkező csapadékvizek elszikkasztásánál úgy kell eljárni, hogy a szikkasztásra 

igénybevett területeken a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-

EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket 

meghaladó minőségi romlást ne okozzon. 

7.  A tervezett tevékenység végzése során igénybevett gépi berendezések és szállítójárművek 

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

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

megelőzése érdekében a gépek rendszeres ellenőrzésére és a szükséges karbantartási munkák 

elvégzésére, kimondottan erre a célra kialakított, megfelelő műszaki védelemmel rendelkező helyen 

kell gondoskodni. 

8.  Azokat a hulladékokat, amelyekből szennyeződés mosódhat ki és a felszín alatti vizek minőségi 

állapotában romlást okozhat kizárólag megfelelő műszaki védelemmel ellátott fedett területen 

tárolhatják. 
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9. A lebetonozatlan területeken kizárólag olyan hulladékok tárolása történhet, amelyekből, vagy 

átalakulási termékeiből kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgása nem okozza a 

minőségi állapotának romlását.  

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 9253-1/2018. 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 - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon válik véglegessé. 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a 

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

Természetvédelmi Főosztályához benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott 

döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül 

adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan 

új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra 

önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

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 alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról, illetve a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz való felterjesztéséről dönthet. 

 

 
 

INDOKOLÁS 

 

A Strabag Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. /Infopark D épület/), Nyíregyháza, 

02260/5 hrsz. alatti telephelyen tervezett (kapacitásbővítés) hulladékgazdálkodási tevékenység előzetes 

vizsgálatára irányuló kérelmet és előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Főosztályra 2018. december 

11.-én. 

A kérelem mellékletét képező előzetes vizsgálati dokumentáció munkarészeit szakértői jogosultsággal 

rendelkező szakértők készítették. 

 

A tervezett tevékenység bemutatása: 

A STRABAG Általános Építő Kft. Nyíregyháza, külterület 02260/5 hrsz. alatti aszfaltkeverő telephelyén a 

korábbi években is folyt hulladékhasznosító tevékenység (előkezelés és hasznosítás), a környezetvédelmi 

hatóság 2300-14/2014. ügyszámú határozatában kiadott hulladékgazdálkodási engedély birtokában. Az 

engedély 2019. augusztus 31-ig hatályos. 
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A telephelyen a Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, valamint a kapacitást 

a jelenlegi 15.000 tonna/év (17 03 02 kódú hulladék előkezelés és hasznosítás) mértékűről 44.500 tonna/év 

mennyiségre növelné, továbbá bővítené az előkezelni, hasznosítani kívánt hulladékok körét. 

A tervezett tevékenység a telephelyen jelenleg is meglévő technológia üzemeltetésével jár, új telepítési 

munkálatok elvégzésére nincs szükség. 

A kapacitáskihasználás szakaszos, a törő és az osztályozó berendezés telepítésére évente legfeljebb 1-2 

alkalommal kerül sor, elsősorban téli időszakban. A gépet az üzemeltető szállítja a telephelyre nyerges 

vontató segítségével. 

A telephelyen aszfaltgyártó technológiát működtetnek, ill. a hulladék feldolgozó, hasznosító technológia 

működhet. Nem kerül sor a két technológia párhuzamos üzemeltetésére, a hasznosítani kívánt hulladékok 

kezelése, törése, osztályozása, deponálása az aszfaltkeverési szezonon kívüli időszakban, jellemzően télen 

fog történni. 

 

 

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 107. és 130. 

pontja alapján a tervezett tevékenység előzetes vizsgálat köteles. 

 

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 9253-1/2018. 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 9253-2/2018. számú hiánypótlási 

felhívására megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

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 9253-3/2018. számú ügyiratban a telepítés helye szerinti település, azaz Nyíregyháza 

település Jegyzőjének is megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. 

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

Főosztályhoz, sem 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 9253-4/2018. 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 
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alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi, vízvédelmi 

hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/7498-1/2018.ált. számú 

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

melyet a szakhatóság az alábbiak szerint indokolt: 

„A Főosztály a 2018. december 17-én érkezett 9253-4/2018. számú megkeresésében, a Strabag Általános 

Építő Kft. (l117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. /Infopark D Épület/) által kérelmezett, Nyíregyháza 02260/5 

hrsz. alatti telephelyen tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység előzetes vizsgálata ügyében indult 

közigazgatási hatósági eljárásban szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be 

a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.  

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 2. és 3. pontjai 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 le vonulására, 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 a kérelem és mellékelt dokumentumok, valamint a 

rendelkezésére álló adatok alapján az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. 

táblázatának 2. és 3. pontjában foglalt szakkérdést megvizsgálta és alábbiakat állapította meg:  

·A STRABAG Általános Építő Kft. Nyíregyháza-Oros, külterület 02260/5 hrsz. alatti aszfaltkeverő 

telephelyén a korábbi években is folyt hulladékhasznosító tevékenység (előkezelés és hasznosítás) 

hulladékgazdálkodási engedély birtokában.  

·A telephelyen a Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, valamint a 

kapacitást a jelenlegi 15.000 tonna/év mértékről 44.500 tonna/év mennyiségre növelné, továbbá bővítené 

az előkezelni, hasznosítani kívánt hulladékok körét.  

·A telephelyen többek között útburkolatok építése/bontása során keletkező, hulladékká vált aszfalt 

keverőtelepi újrahasznosítását tervezik végezni. A keverőtelepi újrahasznosítás a régi aszfaltburkolatok 

anyagainak a keverőüzembe történő beszállításból, és recyc1ing aszfaltkeverék előállításából áll. Emellett 

a telephelyen hulladékká vált beton és kevert építési-bontási hulladék előkezelését (törését,  

aprítását), valamint kitermelt föld ideiglenes deponálását kívánják végezni.  

A tört betont és kevert építési-bontási hulladékot telephelyen kívül, az útépítések során, útalapban 

kőzúzalék helyettesítőként kívánják hasznosítani. A földet szintén telephelyen kívül, építkezések során 

töltésanyagként használnák fel.  

·Az üzemelés időszakában a vízfelhasználás a szociális vízigényből, ill. a csillék, platók belső felületeinek 

leöblítéséből, valamint a zöldfelületek, betonozott felületek, anyagtároló prizmák locsolásából adódik, a 

telephelyi technológiáknak egyéb vízigénye nincs.  

A csillék, platók belső felületeinek leöblítésére, locsolására, valamint a zöldfelületek, betonozott felületek, 

anyagtároló prizmák locsolására felhasznált vizet mélyfúrású kútból nyerik. A 2017. évi fogyasztási adatok 

alapján, az éves vízkivétel 1.012 m
3
 volt.  

A szociális vízigény az aszfaltgyártás, ill. a hulladék hasznosítás technológiák közös működtetéséből 

adódik, a telephelyi dolgozók mindkét technológiát működtetik.  

A telephelyen dolgozók teljes létszáma 5 fő, a telephely összes ivóvízszükséglete a dolgozók létszámából 

adódóan alacsony, a teljes szociális vízfogyasztás kb. 10 m
3
/év, melyet a települési ivóvízhálózatról 

biztosítanak.  

· A telephelyen kizárólag kommunális szennyvíz képződik, melynek éves mennyisége megegyezik a 

mindenkori szociális vízfelhasználással (évi ~ 10m
3
). Ez a mennyiség a tervezett, megnövekedett 

hulladékhasznosító kapacitás mellett sem fog emelkedni, mivel annak működtetéséhez további dolgozói 

létszám felvételére nem lesz szükség.  
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· A szociális helyiségekben képződő kommunális szennyvizet a telephelyi, felszín alatti zárt, 25 m
3
 térfogatú 

acél tartályban gyűjtik. Az összegyűlő szennyvizeket közszolgáltatás keretében szállítják el a városi 

szennyvíztisztító telepre, jellemzően évente egy alkalommal.  

· A telephely területére hulló csapadékvizek a telephely zöldfelületein, ill. a környező zöldfelületeken 

elszikkadnak, továbbá a telephely mellett kiépített nyílt árokrendszerben kerülnek elvezetésre.  

·Az Orosi aszfaltkeverő telep vízellátására, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésére (vksz.: 36/102-1998.) 

vonatkozóan a 36500/939-2/2018.ált., 36500/2604-1/2017.ált., 2121-3/2014., 11594-1/2008., 1770-

15/1998. számú határozatokkal módosított 5583-5/1979. számú vízjogi üzemeltetési engedély került 

kiadásra.  

A vízellátást biztosító mélyfúrású kútra (vksz.: 36/156-1976.) vonatkozóan a 36500/936-2/2018.ált., 

2376-4/2014., 2310-2/2009., 3790-2/2008. és 1770-15/1998. számú határozatokkal módosított 5483-

1/1977. szám ú vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra.  

Mindkét vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje 2018. június 30-án lejárt, a telephely 

vízlétesítményei vízjogilag rendezetlenek.  

·A meg lévő telephelyen a tervezett tevékenység a rendelkezésre álló információk és dokumentumok 

alapján közüzemi vízmű vízbázisát nem veszélyezteti.  

·A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7. §. és 2. sz. mellékletévei 

összhangban a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 

besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából 

Nyírbátor település a fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 

területek közé tartozik.  

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

·A tevékenység - fenti előírások betartása esetén - megfelel a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó 

követelményeknek.  

· A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. §-a alapján: "A felszín alatti 

vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak  

a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető 

technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;  

b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az 

adatszolgáltatást;  

c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti 

célkitűzések teljesülését."  

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

minőségi állapotának elérése, biztosítása érdekében a vizek szennyeződésének megelőzéséről a felszín 

alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a felszíni 

vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. és 9. §-a alapján 

rendelkeztem. A tervezett tevékenység vonatkozásában a szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyek  

beszerzését előírtam.  

Fentiek alapján megállapítható, hogy a telephelyen 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.2l.) Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható.  

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

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



 7 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a 

megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles megadni.  

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

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

részére megküldeni szíveskedjen.” 

 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárás során a 9253-5/2018. 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 termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, az erdőre gyakorolt 

hatások vizsgálata tárgyában a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi 

Főosztály Erdőfelügyeleti Osztályát, a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 

Földmérési és Földügyi Osztályát, a tevékenység végzésének a földtani környezetre gyakorolt hatása 

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

kereste meg. 

 

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

meg: 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-bizton-

sági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály az SZ-10/84/03556-2/2018. 

számon szakkérdésben nyilatkozatot adott (nyilatkozatát előírással adta meg, amely előírás jelen határozat 

rendelkező részében, mint Termőföldvédelmi előírás szerepel), amelyet az alábbiakkal indokolt: 

„Talajvédelmi szempontból a hulladékgazdálkodási tevékenységnek - előírásunk betartása mellett - a  

környező mezőgazdasági területekre káros hatása nincs, talajvédelmi szempontból jelentős hatás nem  

várható.  

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2016. évi CL. törvény (az általános közigazgatási rend-

tartásról) 16. § (1) bekezdése és a 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 3. § (2) bekezdése rendelkezik. 

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. § 

(1) bekezdése, valamint 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 52. § (1) bekezdése állapítja meg. 

Ezen nyilatkozatot a talajvédelmi hatóság a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) vonatkozó 

előírásainak figyelembevételével, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 28. § (2) bekezdés és az 

5. számú melléklet I. táblázat 5. pontja, valamint a 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás (a fővárosi és megyei 

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

dokumentáció (készítette: Strabag Általános Építő Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.  

/Infopark D épület/; készült: Budapest, 2018. november 26.) és a korábban alapján adta ki.” 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 

Földmérési és Földügyi Osztálya 12788/2/2018. ügyszámú iratában a termőföldvédelmi szakkérdés 

vizsgálatára vonatkozóan megállapította, hogy a termőföld mennyiségi védelmének követelményei 

szakkérdés jelen eljárásban nem vizsgálandó, így a Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 

Földmérési és Földügyi Osztálya hatáskörének hiányát állapította meg. Állásfoglalását az alábbiakkal 

indokolta:  

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Nyíregyházi Járási 

Hivatal (Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya) a termőföld mennyisége védelmére 

vonatkozó jogszabályi követelmények érvényre juttatása érdekében csak akkor van szakkérdés 

vizsgálatára kijelölve, ha az eljárás termőföldön megvalósuló beruházás engedélyezésére irányul.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 17.§. alapján „’A 

hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszban hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik 

hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben illetékességgel rendelkező hatóság, az 

ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja, vagy az eljárást megszünteti.” 

Vizsgálatom során megállapítottam, hogy a jelen eljárással érintett ingatlan a termőföld védelméről 

szóló 2007. évi CXXIX. törvény értelmében nem minősül termőföldnek így az ügyben illetékes 

ingatlanügyi hatóság - a Nyíregyházi Járási Hivatal (Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi 

Osztálya)- termőföld védelmi szakkérdés vizsgálata tekintetében a fentiek alapján nincs kijelölve. 

A Nyíregyházi Járási Hivatal hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet állapítja meg, miszerint 

„36.§ c) a Kormány ingatlanügyi hatóságkánt a földügyi igazgatási hatáskörében eljáró járási (fővárosi 

kerületi) hivatalt jelöli ki.” 

„37.§ (1) ha a rendelet másként nem rendelkezik, első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes, földügyi 

igazgatási hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal, másodfokon az ingatlan fekvése szerint 

illetékes, földügyi igazgatási hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jár el ingatlanügyi 

hatóságként. 

Az illetékességet a 3.§ (3) bekezdés c) pontja állapítja meg, miszerint „3.§ (3) c) A földügyi igazgatási 

hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal illetékességi területe a hatáskörébe tartozó ügyekben 

az 1. mellékletben meghatározott területre terjed ki.”, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet alapján „2§ (4) A 

járási (fővárosi kerületi) hivatalok (továbbiakban: járási hivatal) székhelyeit – a főváros kerületek kivételével 

– az 1. melléklet tartalmazza. A járási hivatalok illetékessége az 1. mellékletben meghatározott 

településekre terjed ki. „az 1. melléklet 15.10. pontja értelmében a  Nyíregyházi Járási Hivatal illetékes 

Nyíregyháza illetékességi területén.” 

 

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

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya az SZ-10/106/03061-2/2018. 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 Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és 

Természetvédelmi Osztály a Nyíregyháza, 02260/5 hrsz. alatti telephelyen tervezett (kapacitásbővítés) 

hulladékgazdálkodási tevékenység előzetes vizsgálati eljárása során szakkérdés vizsgálatát 

kezdeményezte Hatóságomnál 2018. december 19. napján. 

A szakkérdésben történt megkeresésre a javasolt kikötések indoklása: 

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

nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyet érint. 

A beruházással érintett régészeti lelőhelyet már korábbi kutatásokból ismerjük, a területen szisztematikus 

régészeti kutatás, teljes felületű feltárás már történt, de még így sem ismerjük a lelőhely vertikális és 

horizontális kiterjedését, állapotát és intenzitását, illetve a korábbi építési tevékenység során bekövetkezett 
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bolygatás mértékét. Amennyiben a beruházás során a földfelszíntől számított 30 centimétert meghaladó 

földmunkavégzésre kerül sor érinthetnek feltáratlan, érintetlen lelőhelyrészeket, így nem csak elérhetik a 

feltételezhető régészeti rétegeket, hanem át is vághatják azt. 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 7. § 4a. szerint 

Földmunka: a földfelszíntől számított 30 centimétert meghaladó, kézi vagy gépi erővel végzett 

beavatkozás, beleértve a tereprendezést, depó, feltöltés, töltés kialakítását. 

A Kötv. 19. § (2) bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti 

feltárás keretében mozdíthatók el. A Kötv. 22. § (1) bekezdése szerint „nyilvántartott régészeti lelőhelynek 

a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni.” 

A Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja szerint „a nyilvántartási adatok és – ha rendelkezésre áll – az előzetes 

régészeti dokumentáció adatai, valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatása alapján a 

védettségi fokozat figyelembevételével a hatóság – jogszabályban meghatározottak szerint – a megelőző 

feltárás keretében 

a) régészeti megfigyelést ír elő, ha 

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

a régészeti örökség elemeit, 

ab) a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos, 

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

jelentkezési szintjét, 

ad) a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával bolygatták, 

vagy 

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

Az előírt módszer a régészeti megfigyelés. 

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

helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése és a tevékenység régészeti dokumentálása. 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. r.) 35. § (1) bekezdése szerint: „Ha a régészeti megfigyelés során régészeti 

bontómunka válik szükségessé, akkor – legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig – az 

előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges 

leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.” 

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

megyében székhellyel rendelkező megyei hatókörű városi múzeum (Jósa András Múzeum 4400 

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

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

vizsgáltam. 

A szakkérdés vizsgálata az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 55. § (1) bekezdésén, a Korm. r. 87. § és 88. §-án alapul. 

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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 

Osztály az SZ/NEF/01761-2/2018. számú szakmai véleményében megállapította, hogy a 

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

kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírások  

megállapítására javaslatot nem tesz.  

Indoklás 

A Strabag Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400  

Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, a Nyíregyháza, 02260/5 hrsz. alatti telephelyen folytatott  
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hulladékgazdálkodási tevékenység kapacitásbővítésére vonatkozó előzetes vizsgálata ügyében kérelmet  

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

Főosztálya meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai állásfoglalás kialakítására vonatkozó  

feladatkörrel és szakmai ismerettel rendelkezik.  

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

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

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

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

Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott szakkérdésekre 

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

felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló 

körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a 

talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az 

emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően] is, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy: 

- a tervezett tevékenység (kapacitásbővítés) település és környezet-egészségügyi szempontból a  

szakértői anyagban bemutatott adatok és számítások alapján nem jelent szignifikáns egészségkárosító 

kockázatot, (amennyiben a levegőtisztaság-védelmi és zajkibocsátásra vonatkozó számítások 

maradéktalanul teljesülnek) 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 

66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.” 

 

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

hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálata ügyében megküldött a BO/15/0003-2/2019. számú feljegyzésében 

az alábbiakat állapította meg: 

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. számú melléklet 1. táblázat 8. 

pontlábán szereplő. szakkérdés vizsgálat feltételei nem állnak fenn, mert a tervezett tevékenység 

vonatkozásában nem merül fel olyan hatásviselő környezeti elem vagy rendszer, melynek védelme, 

érintettsége a bányafelügyelet hatáskörébe tartozik, sem olyan környezetveszélyeztetés. amely elleni  

védelmet a bányafelügyelet hatáskörébe utalja jogszabály.” 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti 

Osztály a HB-03/ERD/21272-2/2018. számú szakkérdés vizsgálat tárgyú ügyiratában az alábbi állásfoglalást 

adta: 

„Az erdészeti hatóság a rendelkezésre álló dokumentáció és a közhiteles nyilvántartása az Országos 

Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: Adattár) adatai alapján megállapította, hogy a STRABAG Általános 

Építő Kft. Nyíregyháza, külterület 02260/5 hrsz. alatti aszfaltkeverő telephelyén nem található az erdőről, 

az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (a továbbiakban: Evt.) hatálya 

alá tartozó, az Adattárban nyilvántartott erdő, illetve erdőgazdálkodási célt szolgáló egyéb részlet. A 

telephelyen tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység kapacitásbővítése az Evt. 77. §-a szerinti erdő 

igénybevételével nem jár. Amennyiben a beruházás kivitelezését a műszaki dokumentációkban foglaltak 

szerint, az előírásoknak megfelelően hajtják végre, a beruházás vélelmezhetően a környező erdőkre nem 

lesz káros hatással. 

A tervezett beruházáshoz az erdészeti hatóság feltétel nélkül hozzájárul. 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály elsőfokú erdészeti 

hatósági feladatkörében eljáró Erdőfelügyeleti Osztályának hatáskörét a földművelésügyi hatósági és 
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igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (5) 

bekezdésének rendelkezése, illetékességét a 10. §-ának c) pontja, és a 11. § (1) bekezdése és a 2. számú 

melléklet 8. pontja állapítja meg. 

Az erdészeti hatóság a szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet 5. melléklet I. táblázat 6. 

pontja alapján vizsgálta meg.” 

A Főosztály a 9253-6/2018. 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 4730-2/2018. számon a következő tájékoztatást adta:  

„A dokumentációban szereplő Nyíregyháza 02260/5 hrsz.-ú ingatlan a rendelkezésemre álló adatok 

alapján nem képezi sem az országos, vagy a helyi jelentőségű védett természeti területek, sem az európai 

közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek hálózatának részét. Az ingatlan 

déli/délkeleti része belenyúlik a Nemzeti Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó (2003. évi XXVI. törvény)  

rendeltetésű területébe.  

Tájékoztatom továbbá, hogy érintett helyrajzi számot déli/délkeleti irányból határolja, illetve 100 méteres 

körzetében fekszik az Orosi-gyepek (HUHN20131) különleges természetmegőrzési terület, valamint a 

HNL008 azonosító számú, Nagy-rét-dűlői-láprét ex lege védelem alatt álló terület.  

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisa alapján, a területen az ügy megítélése szempontjából 

meghatározó biotikai adatról nincs tudomásom.  

Minden esetben a vonatkozó természetvédelmi előírások betartásával tartom elfogadhatónak a bővítést és 

a későbbi üzemeltetést, kiemelten figyelve a környező védelem alatt álló területekre.” 

 

A Főosztály a Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 9253-7/2018. és a 9253-8/2018. számú 

végzésében megkereséssel fordult Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez, mint a tervezett beruházás 

telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez, a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési 

eszközökkel való összhang megállapítása érdekében. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője az ÉP/19-1/2019. számú ügyiratában az alábbi 

nyilatkozatot tette: 

„A Strabag Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. / Infopark D épület/) által a 

Nyíregyháza, 02260/5 hrsz. alatti telephelyen tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység (kapacitás 

bővítés) nem ellentétes a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 19/2005.(V.05.) Közgyűlési rendeletével 

jóváhagyott és 21/2007.(VI.12.) Közgyűlési rendelettel egységes szerkezetbe foglalt, többször módosított 

Helyi Építési Szabályzatával és annak tervi mellékleteit tartalmazó Szabályozási tervével, valamint 

Szerkezeti tervvel. 

A benyújtott dokumentációból megállapítható, hogy a tervezett kapacitás bővítés új építési tevékenységgel  

nem jár, a terület beépítési mutatói változatlanok maradnak, a területen jelenleg is hulladéklerakó üzemel.  

Mellékletben megküldöm Nyíregyháza Megyei Jogú Város Helyi Építési szabályzatának. szabályozási  

tervének, valamint szerkezeti tervének adott területre vonatkozó kivonatát.  

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

Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011. (II. 10.) számú Önkormányzati közgyűlési határozat VIII.  

szakasza és 4. számú függeléke alapján történt, Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző megbízásából.” 

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az IG/1360-1/2019. számú ügyiratában az alábbi 

nyilatkozatot tette: 

„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 
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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 rendelkezéseire figyelemmel hatáskörömet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes  

környezet használati 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 vizsgált telephely Nyíregyháza szabályozási terve szerinti „Gip” jelű, zavaró hatású ipari gazdasági 

zónájában, a Nyíregyháza, 02260/5 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el. A legközelebbi lakóház a telephelytől 

mintegy 1370 méter távolságra (a Nyíregyháza, Vezér utca 78. sz. alatti családi ház) helyezkedik el. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció szerint a tervezett tevékenység megvalósításához további 

létesítmények nem szükségesek, mivel azok jelenleg is működnek a telephelyen. A meglévő tevékenység 

kapacitásnövelésben változik. 

Hulladékhasznosításon túl a telephelyen aszfaltgyártás tevékenységet is végeznek. A dokumentáció 

szerint, aszfaltgyártó technológia működése idején, a telephelyen hulladékkezelő tevékenységet (törés, 

osztályozás) nem fognak folytatni, ezért az aszfaltgyártás és hulladékhasznosítás együttes zajkibocsátását 

nem vizsgálták. 

A dokumentációban szereplő számítások alapján a telephelyen a hulladékhasznosítási tevékenység 

végzése során a legnagyobb zajvédelmi szempontú hatásterülete a törő, osztályozó gépsor telepítési 

helyeinek 395 méteres körzete által lefedett terület. 

Mivel a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, 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. 

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

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

 

Levegőtisztaság-védelem: 

A tervezett tevékenység megvalósításához telepítési munkálatok elvégzése nem szükséges. A telepítési 

munkálatok során nem kell számolni a háttérterhelést befolyásoló levegőszennyezéssel. 

Az üzemelés, megvalósítás időszakában a telephelyen aszfaltgyártó technológiát működtetnek, ill. a 

hulladék feldolgozó, hasznosító technológia működhet. Nem kerül sor a két technológia párhuzamos 

üzemeltetésére, a hasznosítani kívánt hulladékok kezelése, törése, osztályozása, deponálása az 

aszfaltkeverési szezonon kívüli időszakban, jellemzően télen fog történni. 

 

Aszfaltgyártó technológia:  

A technológia légszennyező anyag kibocsátását a keverő elszívó ventilátorhoz kapcsolódó pontforrás 

határozza meg (P6). A pontforrást a Strabag Általános Építő Kft. a Főosztály által kiadott 132-6/2018. 

számú levegőtisztaság-védelmi engedély alapján üzemelteti. A tervdokumentáció szerint az aszfaltgyártás 

technológiája által okozott légszennyezés a környező védendő területeken a vonatkozó határértékek alatt 

marad. 

 

A hulladékkezelő, hasznosító technológia: 

A hulladék aszfalt törése során nem jelentkezik jelentős diffúz porkibocsátás, mivel a hulladék aszfalt 

pormentes. A hulladék beton és a kevert építési-bontási hulladék törése szintén nem okoz jelentős diffúz 
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kiporzást, mivel a nagyobb betondarabokat csak 40/60 mm-s élhosszúságú darabokra aprítják, így az 

előkezelés nem jár jelentős aprózódással. 

A kitermelt talaj deponálása során szükség esetén vízpermetezéssel védekeznek a kiporzás ellen. 

A hulladékhasznosítás során, a telephely területén időszakosan dolgozó gépek, továbbá a szállító 

járművek kipufogó gázai jelennek meg légszennyező anyagként, továbbá a törés, osztályozás és a 

járműmozgás során kis mértékű kiporzás, mint szilárd légszennyező anyag jelenik meg a területen. 

A hulladékhasznosítás technológiája által okozott légszennyezés a környező védendő területeken a 

vonatkozó határértékek alatt marad. 

A várható légszennyező anyag kibocsátás csak minimális mértékben növeli meg a környezeti levegő 

alapterheltségére jellemző légszennyező anyag koncentrációját. 

 

Az üzemelés időszakára jellemző közúti szállítás: 

A telephely teljes szállítási forgalmához kapcsolódó közúti forgalom által okozott légszennyezés a védendő 

területeken a vonatkozó határértékek alatt marad. A vizsgálati adatokból megállapítható továbbá, hogy a 

várható telephelyi forgalomból adódóan, a szállítási útvonalak mentén a környezeti levegő 

alapterheltségére jellemző légszennyező anyag koncentráció nem változik számottevő mértékben, a 

tervezett beruházásnak közvetett levegőtisztaság-védelmi hatásterülete nincs. 

 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból környezeti hatástanulmány készítése nem indokolt. 

 

Földtani közeg védelme: 

Potenciális veszélyt a különböző gépek, járművek meghibásodásából, nem megfelelő karbantartásából 

adódó üzemanyag elfolyás jelenthet. Havária esetén a szennyezőanyagok szétterjedésének 

megakadályozását, eltávolítását megfelelő intézkedésekkel biztosítják.     

 

Felszíni- és felszín alatti vizek szempontjából a kivitelezés igénybevétellel nem jár.  

 

Hulladékgazdálkodás: 

A környezethasználó a telephelyen jelenleg is folytat hulladékhasznosítási tevékenységet a 

környezetvédelmi hatóság 2300-14/2014. számú hulladékgazdálkodási engedélye birtokában, amely 2019. 

augusztus 31-ig érvényes. 

A tevékenység kapacitását a jelenlegi 15.000 tonna/évről 44.500 tonna/évre kívánják növelni, továbbá 

bővítenék a gyűjteni, előkezelni, hasznosítani kívánt hulladékok körét. 

A tervezett tevékenység a telephelyen jelenleg is meglévő technológia üzemeltetésével jár, új telepítési 

munkálatok elvégzésére nincs szükség. 

A tevékenység tervezett volumene, a hulladékhasznosító technológia éves kapacitása: 

Azonosító kód Megnevezés Mennyiség t/év 

17 01 01 beton 6.500 

17 03 02 bitumen keverék 26.000 

17 09 04 vegyes építési és bontási hulladék 6.000 

17 05 04 föld és kövek 6.000 

Összesen  44.500 t/év 

 

A telephelyen alkalmazott hulladékgazdálkodási tevékenységek: 
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- Hulladékká vált aszfalt gyűjtése, előkezelése, keverőüzemi hasznosítása;  

- Hulladékká vált beton gyűjtése, előkezelése, építőipari másodnyersanyaggá minősítése;  

- Kevert építési-bontási hulladék gyűjtése, előkezelése, építőipari másodnyersanyaggá minősítése;   

- Hulladékká vált kitermelt föld deponálása, hulladékstátusz megszüntetése. 

 

A hulladékok törése, osztályozása bérelt törőgéppel történik. 

A végezni kívánt hasznosítási tevékenység besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. 

melléklete alapján: 

 

R5 – Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását 

eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását); 

 

R12 – átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a 

művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 

műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, 

kondicionálás vagy elkülönítés); 

 

A hasznosításra váró hulladékokat fajtánként, kódonként elkülönítve, kialakított hulladéktároló helyen, 

szelektív módon tárolják. Az előkezelésen átesett, tört, osztályozott, deponált hulladékot a beérkező 

hulladékokhoz hasonló depóniákban, de elkülönítve tárolják. A különböző szemcseméretű / minőségű 

frakciókat vasbeton támfalelemekkel különítik el egymástól. 

A hulladéktároló helyek üzemeltetési szabályzatát a Kft. a hulladékkezelési engedélykérelmi eljárás során 

fogja benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz. 

A telephelyen átvett hulladék teljes mennyisége hasznosításra kerül. 

 

A vizsgált telephelyen működtetett technológiákból főleg a karbantartási tevékenység során veszélyes 

hulladék képződik, melyet üzemi gyűjtőhelyen gyűjtenek az engedéllyel rendelkező szervezet részére 

történő átadásig. Az üzemi gyűjtőhelyet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 8. pontjában, valamint a 2. 

mellékletében részletezett előírások figyelembe vételével alakították ki. 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez a környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges, 

melynek megszerzésére vonatkozóan a határozat rendelkező részében előírást tettem. 

A működés során az út rendeltetésszerű használata nem eredményez hulladékképződést. 

 

Természetvédelem: 

A telephelynek helyet adó ingatlan a település szabályozási terve szerinti kijelölt gazdasági célú terület, 

ahol jelenleg is hulladékgazdálkodás, aszfaltkeverés, ipari tevékenység folyik. A rendelkezésére álló 

adatok és a benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett bővítéssel érintett ingatlan 

természetvédelmi oltalom alatt nem áll; nemzetközi, országos vagy helyi jelentőségű védett természeti-, 

vagy Natura 2000 területet a beruházás nem érint. 

Az ingatlan déli dél-keleti része belenyúlik a Nemzeti Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó rendeltetésű 

területébe. Az érintett helyrajzi szám déli dél-keleti irányban szomszédos az Orosi gyepek elnevezésű 

különleges természetmegőrzési Natura 2000 területtel, valamint a Nagy- rét-dűlői láprét ex lege védelem 

alatt álló területtel, azonban a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a tervezett 

tevékenység a védett, valamint Natura 2000 területekre negatív hatást nem gyakorol. A tervezett 

tevékenység megvalósításához telepítési munkálatok elvégzése nem szükséges. A telepítési munkálatok 

során nem kell számolni a természeti környezetre gyakorolt hatások megjelenésével. A telepítési 

tevékenység fakivágással nem jár. 
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A megállapított természetvédelmi hatásterületen belül kiemelkedő botanikai-, zoológiai érték, egyedi 

tájérték nem található. A tervezett bővítés természetközeli élőhely megszűnésével nem jár.  

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

merült fel, a rendelkező részben szereplő előírást a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 10. § (5) 

bekezdése, valamint 77/A. § alapján tettem, amely betartása esetén a tevékenység természetvédelmi 

érdeket nem sért. 

 

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

tervezett beruházás megvalósítása 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 a tevékenység megkezdéséhez 

szükséges, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó egyéb engedély 

beszerzése szükséges. 

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

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

lehetőség a fellebbezés előterjesztésére az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján. 

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt az Ákr. 116. § (1) és (2) bekezdése 

és a 118 § (1)-(3) 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. 

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. január 24. 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Katona Zoltán 

főosztályvezető-helyettes 
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Értesülnek: 

Elektronikus úton visszaigazolással: 

Véglegessé válás előtt: 
1. Strabag Általános Építő Kft. 

 11705053   

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. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály  

6. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti 
Osztály  

7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 

Földmérési és Földügyi Osztály  

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

9. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője  

10.  Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

11. Irattár 
 

Véglegessé válást követően: 

1. Strabag Általános Építő Kft. 
 11705053   

 
A határozatot közhírré tétel útján közlöm az érintett nyilvánossággal. 


