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HATÁROZAT 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) Kisvárda Város 

Önkormányzat (4600 Kisvárda, Szent László út 7-11.) teljes körű meghatalmazásából a Molnár 

Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály út 41.) kérelmére indult előzetes 

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

Kisvárda északi fejlesztési területeinek feltárását, az ott megvalósuló létesítmények kiszolgálását 

biztosító parkoló megvalósításából nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység 

az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

  

A tevékenység megvalósításához a Főosztály - környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági - 

hatáskörébe tartozó alábbi jogerős engedély beszerzése szükséges: 

 A kivitelezőnek felmentést kell kérnie a Főosztálytól a zajkibocsátási határértékek betartása alól a 

kivitelezés idejére. A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett 

időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható 

eredményeit. 

 

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

mentesít. 

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

írásban be kell jelenteni. 

 

Levegőtisztaság-védelmi előírások: 

 

 A létesítés során a porkibocsátás megelőzése, csökkentése érdekében a földmunkavégzés 

területének szükség szerinti nedvesítéséről gondoskodni kell. 

 

Természetvédelmi előírások: 

 

 A parkoló létesítése során a burkolt területek arányát szorítsák a lehető legkevesebbre, törekedjenek 

minél nagyobb kiterjedésű zöldfelületek létrehozására. 
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 Fakivágás, növényzetirtás fészkelési időszakon kívül (augusztus 1.- március 15. között) végezhető, 

az esetlegesen előforduló idős, őshonos faegyedeket meg kell kímélni. 

 Az érintett védett és Natura 2000 területeteken munkavégzés csak fészkelési és vegetációs 

időszakon kívül, augusztus 15. és március 15. között végezhetőek. Fészkelési és vegetációs 

időszakban történő munkavégzés (március 15. – augusztus 15.) kizárólag az illetékes 

természetvédelmi őrrel egyeztetett módon történhet, melyet a természetvédelmi őr jegyzőkönyvben, 

vagy az őri napló egyeztetésről szóló bejegyzésében rögzít! 

 A munkaterületet jól láthatóan ki kell jelölni, a munkálatok során deponálásra, felvonulási területként, 

illetve szállítási útvonalként Natura 2000 gyepterületek nem használhatóak! A Natura 2000 

gyepterületek járművel történő felsértése, taposása, illetve egyéb módon való károsítása tilos! 

 A védett és Natura 2000 területeket érő fényszennyezés minimalizálása érdekében a parkoló 

világítására használt lámpatesteket úgy kell beállítani, hogy azok összpontosítottan, minimum 20 

fokkal a horizont alá világítsanak! 

 A beruházással kapcsolatos munkálatok következtében bolygatott területeken és azok környezetében 

a gyommentesítésről mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással (pontos, 

cseppmentes és célirányos vegyszer-kijuttatás) gondoskodni kell, ezen technológián túl egyéb 

vegyszerhasználat tilos! Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok (pl. gyalogakác, amerikai kőris) 

megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell 

a munkálatokkal érintett területek teljes szakaszán és közvetlen környezetében. 

 A tervezett parkoló tájba illesztését növénytelepítéssel, takarófásítás létesítésével kell megoldani. A 

fásítás létrehozása során az invazív (pl.: akác, amerikai kőris, bálványfa, zöldjuhar) és idegenhonos 

(pl.: nemesnyár, nyugati ostorfa, japánakác) fajok nem telepíthetőek, kizárólag tájhonos fa-és 

cserjefajok nemesítetlen változatait lehet alkalmazni. 

 

Az eljárás során vizsgált szakkérdésben megfogalmazott előírások: 

A termőföldre gyakorolt hatások  

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

bekezdésének előírásait, amely szerint az érintett és mezőgazdaságilag hasznosított területeken 

talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld talajidegen anyagokkal nem 

szennyeződhet. Termőföldön talajidegen-, vagy veszélyes anyag még átmenetileg sem 

tárolható. 

Ásványi nyersanyag védelme: 

 Az engedélyeztetéshez készítendő tervben meg kell határozni az ásványi nyersanyag fajtáját, az 

ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás 

módjának meghatározásáról szóló jogszabályban foglaltak alapján. 

 Meg kell határozni továbbá a kitermelésre kerülő ásványi nyersanyag felhasználását (a 

célirányosan felhasználni illetve a más célra felhasználni, hasznosítani, vagy értékesíteni, 

elszállítani tervezett ásványi nyersanyag mennyisége tömegszámításra alapozottan m
3
-ben 

megadva). 

Az eljárásba bevont szakhatóság: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/193-1/2018.ált. számon 

kiadott szakhatósági állásfoglalásában a Kisvárda északi fejlesztési területeinek feltárását, az ott 

megvalósuló létesítmények kiszolgálását biztosító parkolók megvalósításának környezetvédelmi 

engedélyezéséhez a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi feltételekkel hozzájárult: 
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 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, valamint a felszíni vizek minősége 

védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be 

kell tartani. 

 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. 

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

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

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

szennyezettségi határértéket nem haladja meg. 

 A csapadékvíz elvezetés vízilétesítményeinek megvalósítása vízjogi létesítési engedély 

köteles tevékenység.  

A csapadékvíz elvezetés vízilétesítményeinek kialakítása és üzemeltetése vízjogi engedély 

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

szükséges - jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve - a vízimunka 

elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez 

(létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden 

vízhasználathoz (üzemeltetési engedély). 

A forgalomba helyezéshez hatóságom csak a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását 

követően járulhat hozzá. 

 A csapadékvizek 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 megvalósítása csak jogerős vízjogi létesítési engedély 

birtokában történhet, amelyet hatóságomtól kell megkérni. A forgalomba helyezéshez 

hatóságom csak a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását követően járulhat hozzá. 

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

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

 

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 emelkedik 

jogerőre. 

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

Főosztályhoz 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.  

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

jogorvoslat keretében támadható meg. 

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

 

INDOKOLÁS 

 

A Kisvárda Város Önkormányzat (4600 Kisvárda, Szent László út 7-11.) teljes körű meghatalmazásából 

a Molnár Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály út 41.) 2017. december 13-án 

a Kisvárda északi fejlesztési területeinek feltárását, az ott megvalósuló létesítmények 

kiszolgálását biztosító parkoló megvalósításának - a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) bekezdése, és a környezeti hatásvizsgálati 

és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Korm. r.) 3. § (1) bekezdés a) pont szerinti - előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására 

irányuló kérelmet és előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Főosztályra.  

Az előzetes vizsgálati dokumentáció munkarészeinek kidolgozásában szakértői jogosultsággal 

rendelkező szakértők vettek részt. 

 

A tervezett tevékenység: 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A tervezett beruházás keretében — a NIF Zrt. által tervezett bekötőút folytatásaként — kiépül az 

Önkormányzat külön beruházásában megvalósuló sportlétesítményekhez (multifunkciós csarnok, új 

stadion), a tervezett Ökofilm parkhoz és Várfürdő fejlesztésekhez szükséges kiszolgálóút hálózat és 

parkolók. Az É-i irányú kiszolgálóúton érhető el a 727 személygépjármű elhelyezését biztosító parkoló 

terület, valamint a 13 parkolóállásos és 4 férőhelyes le-és felszálló peronnal rendelkező autóbusz 

parkoló és megállóhely, valamint a Kereszt utca felől. A D-i irányba tervezett kiszolgálóúton, majd az 

563/1 hrsz-ú önkormányzati vízelvezető csatornát elérve Ny-i irányba tervezett vegyesforgalmú 

(gépjármű és gyalogos) sétányon lehet eljutni szintén a Kereszt utcához, valamint tovább haladva a 

tervezett vegyesforgalmú sétányon érhető el az összes közösségi létesítmény. A Mátyás Király utcától 

tervezett egy csak gyalogosoknak szolgáló sétány is, mely becsatlakozik a vegyesforgalmú sétányba. A 

tervezett létesítményekhez érkező vendégeknek személygépkocsival és turista busszal a parkolókba 

lesz kötelező majd leállni és parkolni, a Kereszt utca felé, illetve a gyalogos sétány felé csak 

célforgalommal és engedéllyel rendelkező járművek (pl. lakók, VIP vendégek, mozgáskorlátozottak, 

árufeltöltők, stb.) hajthatnak be és parkolhatnak a létesítmények közelében. A járművek behajtásának 

szabályozását sorompóval és pollerekkel fogják megoldani. 

A beruházás 2018 májusában indul a tervek szerint és 2018. decemberig fog tartani. 

A beruházással érintett települések: Kisvárda város 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

A környezethasználó az előzetes vizsgálatot a Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

kezdeményezte a Főosztályon, tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás a Korm. r. 3. sz. 

mellékletének 92. pontja - Önállóan létesített felszíni vagy felszín alatti autóparkoló, beleértve a 

parkolóházat is a) 300 parkolóhelytől, b) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang 
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védőövezetén 100 parkolóhelytől hatálya alá tartozik, így a Főosztály előzetes vizsgálatban hozott 

döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységnek minősül.  

Az előzetes vizsgálati eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatás i 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: díjrendelet) 1. sz. melléklet 35. 

főszáma alapján díjköteles, a díj mértéke 250.000. Ft.  

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

(továbbiakban: Ket.) 158. § (1) bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen 

határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges 

visszatérítéséről.” 

Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti költségek közül az igazgatási szolgáltatási díj merült fel, melyet 

a Főosztály 9948-1/2017. számú felhívására a környezethasználó megfizetett, 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 9948-2/2017. sz. ügyiratában függő hatályú döntést hozott. A függő 

hatályú döntéshez nem kapcsolódnak joghatások, mivel a Főosztály az ügy érdemében 2 

hónapon belül döntött. 

A Ket. 29. § (6) bekezdése és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a 

kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a Főosztály hivatalában, valamint 

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

közzététellel egyidejűleg a közleményt, a kérelmet és mellékleteit 9948-3/2017. számon a tervezett 

tevékenység telepítési helye szerinti település, Kisvárda Város Jegyzőjének megküldte, aki gondoskodott 

a közlemény közhírré tételéről. Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama 

alatt a Főosztályhoz nem érkezett észrevétel. 

A Főosztály a 9948-4/2017. számú levelében az eljárás megindulásáról ismert ügyfélként értesítette a 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.). 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság az üggyel kapcsolatban az alábbi ügyféli nyilatkozatot (száma: 

15-2/2018.) adta: 

„A fenti iktatószámú és tárgyú levelükre az alábbi Ügyféli nyilatkozatot adom. 

A Natura 2000 hatásbecslés dokumentációja összességében megfelelő, amellyel kapcsolatban az alábbi 

észrevételeket tesszük. 

Nem szerepel a dokumentációban, hogy a beavatkozási területnek nem, viszont hatásterületnek 

minősülő Natura 2000 területekkel kapcsolatban a munkavégzés során mire lehet számítani. Továbbá az 

üzemelés során fellépő fényszennyezésre (vizekhez és üde gyepekhez kötődő ízeltlábúak tekintetében) 

vonatkozó leírás sem szerepel a dokumentációban.” 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 15-2/2018. számú ügyféli nyilatkozatában foglaltakat a döntés 

során a Főosztály maradéktalanul figyelembe vette. 

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 a 9948-5/2017. számú végzésében, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

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

bekezdése, valamint a rendelet 5. sz. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján szakhatóságként a 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste meg a hatáskörébe tartozó 

szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/193-1/2018. ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység megvalósításához előírások (feltételek) 

megadásával járult hozzá. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:  

„A Főosztály, a 2017. december 22-én érkezett 9948-5/2017. számú megkeresésében, a  Kisvárda 

Város Önkormányzata (4600 Kisvárda, Szent László út 7-11.) által kérelmezett, Kisvárda északi 

fejlesztési területeinek feltárását, az ott megvalósuló létesítmények kiszolgálását biztosító parkolók 

megvalósításának előzetes vizsgálata ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásban szakhatósági 

állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.  

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

alapján: 

  „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- 

és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, 

védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, 

továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a 

mederfenntartásra milyen hatást gyakorol (vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)” 

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

mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-

e (vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)” 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú területi vízügyi szakhatóság vízgazdálkodási és 

vízvédelmi hatáskörben eljárva, a Kisvárda északi fejlesztési területeinek feltárását, az ott megvalósuló 

létesítmények kiszolgálását biztosító parkolók megvalósításának előzetes vizsgálata ügyében indult 

közigazgatási hatósági eljárásban 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 Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kérelem és mellékelt dokumentumok, valamint a 

rendelkezésére álló adatok alapján a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklete II. 

táblázat 3. pontjában foglalt szakkérdést megvizsgálta és alábbiakat állapította meg a Kisvárda 

északi fejlesztési területeinek feltárását, az ott megvalósuló létesítmények kiszolgálását biztosító 

parkolók megvalósításával kapcsolatosan: 

 A tervezett beruházás keretében — a NIF Zrt. által tervezett bekötőút folytatásaként — kiépül az 

Önkormányzat külön beruházásában megvalósuló sportlétesítményekhez (multifunkciós csarnok, új 

stadion), a tervezett Ökofilm parkhoz és Várfürdő fejlesztésekhez szükséges kiszolgálóút hálózat és 

parkolók. Az É-i irányú kiszolgálóúton érhető el a 727 személygépjármű elhelyezését biztosító 

parkoló terület, valamint a 13 parkolóállásos és 4 férőhelyes le-és felszálló peronnal rendelkező 

autóbusz parkoló és megállóhely. 

 Tervezett buszparkoló és „C” terhelési osztályú kiszolgálóút: 

A buszparkoló és kiszolgálóútjának csapadékvíz elvezetése zárt rendszerrel kerül kiépítésre, 50×50 

cm-es víznyelőaknákkal és DN 100/60 cm-es tisztító- és víznyelőaknákkal, DN 200-400 mm-es zárt 

csatornákkal, előregyártott vasbeton olaj-iszap leválasztó műtárgyon átvezetve (5 mg/l SZOE) a 

befogadó 563/1 hrsz-ú csatornába kötéssel. 

 Tervezett személygépkocsi parkoló és „A” terhelési osztályú kiszolgálóút: 

A személygépkocsi parkoló és kiszolgálóútjának csapadékvíz elvezetése zárt rendszerrel kerül 

kiépítésre, 50×50 cm-es víznyelőaknákkal és DN 100/60 cm-es tisztító- és víznyelőaknákkal, DN 
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200-600 mm-es zárt csatornákkal, előregyártott vasbeton olaj-iszap leválasztó műtárgyon átvezetve 

(10 mg/l SZOE) a befogadó 0175/18 hrsz-ú Nádas-tóba. 

A tó felújítása és kotrása, rekultivációja folyamatban van, a zárt csatorna bevezetésénél a 

kimosódás megakadályozására rézsűvédelem, illetve a tó vízszintszabályozására és havária esetén 

történő csatorna bevezetés lezárhatóságára fapallós zsilipes műtárgy kerül kiépítésre. 

 Tervezett vegyesforgalmú sétányok (Kereszt utca), gyalogos sétányok: 

A vegyesforgalmú sétányok csapadékvíz elvezetése zárt rendszerrel kerül kiépítésre, a K-

szegélysorok mentén 50×50 cm-es víznyelőaknákkal és DN 100/60 cm-es tisztító- és 

víznyelőaknákkal, DN 200-800 mm-es zárt csatornákkal a befogadó 563/1 hrsz-ú csatornába 

kötéssel. A csatorna jelenleg nyílt, azonban a BARTHERV BT. tervei alapján a gyalogos sétány 

végétől a Stadion bejáratáig DN 1000-es vasbeton csővel zárttá lesz átépítve, az iránytöréseknél és 

becsatlakozó csatornáknál DN 120/80-as vasbeton aknákkal.  

A tervezett 3,00 m-es gyalogos sétány vízelvezetése a minimális vízgyűjtőterülete miatt nem lesz 

zárt, egyoldali lejtéssel a csapadékvíz a sétány melletti rendezett, füvesített területen elszikkad. 

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

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 

Kisvárda település az érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek közé tartozik. 

A tervezett létesítmény közüzemi vízbázist nem érint.  

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. 

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.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható.  

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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében, valamint 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. pontjában meghatározott hatáskörében és 2. számú melléklet 7. 

pontjában megállapított illetékességében eljárva, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés 

és 5. számú melléklete II. táblázatának 3. pontjában szereplő pontjában megállapított hatáskörben, a 

Ket. 44. § (6) bekezdése szerinti tartalommal adta meg. 

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 9948-6/2017. számú ügyiratában a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése 

és 5. számú melléklet 1. táblázata alapján, a hatáskörükbe tartozó szakkérdés vizsgálatával 

kapcsolatban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 
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Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- 

és Talajvédelmi Osztályát, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal 

Agrárügyi Főosztályát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási 

Hivatal Földhivatali Osztályát, és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Bányászati Osztályát kereste meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Népegészségügyi Osztály az SZ/NEF/01749-2/2017. számú szakkérdés vizsgálatában megállapította, 

hogy a 

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

kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására 

javaslatot nem tesz.” 

Szakkérdés vizsgálatát az alábbiakkal indokolta: 

„Az eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai állásfoglalás kialakítására vonatkozó feladatkörrel 

és szakismerettel 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], a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztálya megállapította, hogy: 

 parkoló létesítése és üzemeltetése település és környezet-egészségügyi szempontból a szakértői 

anyagban bemutatott adatok és számítások alapján (amennyiben a zajkibocsátásra vonatkozó 

számítások és megfogalmazott védelmi intézkedések maradéktalanul teljesülnek) nem jelent 

szignifikáns egészségkárosító kockázatot, erre tekintettel a rendelkező részben rögzítettek szerint 

foglalt állást. 

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

Feladatkörömet és illetékességemet 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 kor-

mányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 

2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.” 

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

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály az SZ-10/106/00003-2/2018. számú szakkérdés vizsgálatában 

megállapította, hogy a 

„kulturális örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálatát megszüntetem. 
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Indokolás 

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

Természetvédelmi Főosztály a Kisvárda északi fejlesztési területeinek feltárását, az ott megvalósuló 

létesítmények kiszolgálását biztosító parkoló megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

tárgyában szakkérdés vizsgálatát kezdeményezte Hatóságomnál 2018. január 2. napján. 

A szakkérdésre történt megkeresés során a kulturális örökség 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, a történeti tájat 

és 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: Két.) 45/A. § (2) bekezdése alapján „a szakhatóság a megkeresés megérkezését 

kővetően 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. 

(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 Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja, illetve 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.” 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály az SZ/84/03919-

2/2017. számú szakkérdés vizsgálatában tett előírását a határozat rendelkező része tartalmazza. 

Indoklása az alábbi: 

„Talajvédelmi szempontból a tervezett beruházásnak – előírásunk betartása mellett – a környező 

mezőgazdasági területekre káros hatása nincs, talajvédelmi szempontból jelentős hatás nem várható. 

A 2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről - Tfvt.) 43. § (1)-(2) bekezdése alapján 

„beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb 

tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a 

talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak”. 

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

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) 21. § (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: MOLNÁR Kft. /4400 Nyíregyháza, Váci M. út 41./; kelt: 2017.) 

alapján adta ki.” 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály 

Erdőfelügyeleti Osztály a HB-03/ERD/00238-1/2018. számon szakkérdés vizsgálatát megadta. 

Szakkérdés vizsgálatában az alábbi megállapításokat tette:  

„Az erdészeti hatóság a rendelkezésre bocsátott elektronikus dokumentáció alapján megállapította, hogy  

a tervezett beruházás - az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott erdőt nem érint, továbbá megállapítja, hogy a beruházás 

környékén Evt. szerinti erdő sincs.  

Az erdészeti hatóság feltétel nélkül hozzájárul az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához.  

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

hatósági feladatkörében eljáró Erdőfelügyeleti Osztályának hatáskörét a földművelésügyi hatósági és 

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.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Földhivatali Osztály a 

10040/2018. számon szakkérdés vizsgálatát megadta. Szakkérdés vizsgálatában az alábbi 

megállapításokat tette: 

 „A mellékletben megküldött előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezési 

terület a 3832. jelű úton, a NIF Zrt. által - a 3832. sz. Kisvárda-Révleányvár összekötő út (Mátyás király 

utca) ~ 1-100 km. szelvényében - tervezett járműosztályozós csomóponttól nyugatra, a Kereszt utca 
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irányába helyezkedik el. Csatlakozási pont keleti irányból a NIF Zrt. által megvalósítandó csomópont és 

bekötőút végszelvénye, míg nyugati irányban a Bartherv Bt. által tervezett stadion előtti kiszolgálóút 

végszelvénye. A tervezett beruházás keretében - a NIF Zrt. által tervezett bekötőút folytatásaként - kiépül 

az Önkormányzat beruházásában megvalósuló sportlétesítményekhez (multifunkciós csarnok, új 

stadion), a tervezett Ökofilm parkhoz és várfürdő fejlesztésekhez szükséges kiszolgálóút hálózat és 

parkolók. A 727 személygépjármű elhelyezését szolgáló parkoló, valamint a 13 parkoló állásos és 4 

férőhelyes le- és felszálló peronnal rendelkező autóbusz parkoló és megállóhely kialakítása, valamint az 

ehhez kapcsolódóan megvalósuló további beruházás együttesen biztosítják Kisvárba északi fejlesztési 

területeinek feltárását, az ott megvalósuló létesítmények kiszolgálását. 

A szakkérdés vizsgálata során megállapítást nyert továbbá az is, hogy a beruházással érintett 

külterületi ingatlanok - 0174, 0175/10, 0175/12, 0175/18 hrsz - művelés alól kivett területként (út, 

telephely, vízállás megnevezéssel) vannak nyilvántartva. A kivett ingatlanokra a 2007. évi CXXIX. 

(termőföld védőiméről szóló) törvény hatálya nem terjed ki, így a területen tervezett beruházás 

megvalósításához az ingatlanügyi hatóság külön engedélye nem szükséges. 

A szakkérdés vizsgálata tárgyában előterjesztett megkeresés a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás 24-25. §-a. valamint a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormánymegbízott 81/2015. (V.4.) számú utasítása alapján történt. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a Kisvárdai Járási Földhivatal hatáskörét és 

illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 37.§ (1) bekezdése és 1. számú mellékletének 16.2. pontja állapítja 

meg.” 

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

BO/15/2-2/2018. számú szakkérdés vizsgálatában tett előírását a határozat rendelkező része 

tartalmazza. Indoklása az alábbi: 

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

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 28. § (1) bekezdése és az 5. számú 

melléklet I. táblázat 8. pontjának értelmében a kormányhivatal előzetes vizsgálati eljárásban köteles 

vizsgálni az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való 

hatását, mint szakkérdést az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából, ha a 

tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme 

hatáskörükbe tartozik, azt érinti, vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet 

jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja. 

A Hatóságom rendelkezésére bocsátott iratanyag („Kisvárda északi fejlesztési területeinek feltárását, az 

ott megvalósuló létesítmények kiszolgálását biztosító parkoló előzetes vizsgálati dokumentáció) 

áttanulmányozását követően jelen szakkérdés vizsgálatára irányadó megkeresésben foglaltakra 

reflektálva jogi álláspontom talaján az alábbi megállapítást teszem: 

Figyelemmel arra, hogy a parkoló építéséhez kapcsolódó Földmunka építés (töltés, bevágás, altalaj 

stabilizálás”) során ásványi nyersanyag kitermelés valósul meg, az ásványvagyon-gazdálkodási 

előírások a tervezett tevékenység engedélyezése keretében érvényesíthetők. Erre tekintettel az 

engedélyeztetéshez készítendő tervben meg kell határozni az ásványi nyersanyag fajtáját, az ásványi 

nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának 

meghatározásáról szóló jogszabályban foglaltak alapján (54/2008. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklet). 

Meg kell határozni továbbá a kitermelésre kerülő ásványi nyersanyag felhasználását (a célirányosan 

felhasználni illetve a más célra felhasználni, hasznosítani, vagy értékesíteni, elszállítani tervezett ásványi 
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nyersanyag mennyisége tömegszámításra alapozottan m
3
-ben megadva)." 

 

A Főosztály a Korm. r. 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 9948-7/2017. számú végzésében belföldi 

jogsegély iránti megkereséssel fordult Kisvárda Város Jegyzőjéhez, mint a tervezett tevékenység 

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

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési 

eszközökkel való összhang megállapítása érdekében. 

Kisvárda Város Jegyzője a 2./25/2018. számú belföldi jogsegélyében az alábbi nyilatkozatot tette: 

„A Kisvárda Város Önkormányzata (Kisvárda, Szent László u. 7-11. sz.) megbízásából eljáró Molnár 

Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41.) által kezdeményezett „Kisvárda északi 

fejlesztési területeinek feltárását, az ott megvalósuló létesítmények kiszolgálását biztosító parkoló” című 

előzetes vizsgálatra vonatkozó közigazgatási hatósági eljáráshoz az előzetes vizsgálati dokumentáció 

alapján az alábbi nyilatkozatot adom: 

A tervezett tevékenység jelen eljárás időpontjában hatályos, többször módosított 27/2011. (XI.30.) ÖK 

rendelettel, (Kisvárda Város Szabályozási terve és helyi építési szabályzata) településrendezési 

eszközökkel összhangban van. 

A belföldi jogsegélyt a 2004. évi CXL. tv. 26. § /5/ bek. b.) pontja alapján teljesítettem. 

E levelemet a jogsegély.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu e-mail címre küldöm meg.” 

Kisvárda Város Jegyzője a 2/5252/2017. számú belföldi jogsegélyében az alábbi nyilatkozatot tette: 

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

belföldi jogsegély kérelemmel fordult hivatalunkhoz a Molnár Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 

Nyíregyháza, Váci Mihály út 41.) által kezdeményezett Kisvárda északi fejlesztési területeinek feltárását, 

az ott megvalósuló létesítmények kiszolgálását biztosító parkoló előzetes vizsgálatára vonatkozó 

közigazgatási hatósági eljárás során. 

A belföldi jogsegély teljesítéséhez közlöm, hogy a fent nevezett tevékenység nem érint helyi jelentőségű 

védett természeti területet, a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással összhangban van. 

Nyilatkozatomat a közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 26. §. (5) bekezdése, Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kisvárda 

város természeti értékeinek helyi védelméről szóló 5/2015.(II.26) önkormányzati rendelete valamint 

Kisvárda Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011. (XI.30.) sz. rendeletével elfogadott helyi 

építési szabályzatának figyelembevételével adtam ki.” 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

Természetvédelem: 

A tervezett parkolóhoz tartozó csapadékvíz elvezető csatorna által érintett terület az európai közösségi 

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

KvVM rendelet 4. melléklete szerint Natura 2000, különleges természetmegőrzési területnek (Kisvárdai 

gyepek – HUHN20113) minősül, továbbá a beruházás hatásterülete az 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § 

(2) bekezdése - amely szerint a hivatkozott törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, 

láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár - alapján országos jelentőségű védett természeti 

területet érint. 

mailto:jogsegély.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu
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A benyújtott dokumentáció, Natura 2000 hatásbecslés és a rendelkezésünkre álló adatok alapján 

megállapítható, hogy a tervezett parkoló területe védett, illetve Natura 2000 területet közvetlenül nem 

érint, azonban tervezési terület mellett észak-nyugati irányban ex-lege védett és Natura 2000 területek 

(Kisvárdai gyepek – HUHN20113) találhatóak. Ex lege védett és Natura 2000 területeket a létesítés 

közvetlenül nem érint, kivéve a csapadékvíz elvezetéséül szolgáló csatornát. A tervezési területen belül 

természetvédelmi szempontból értékes, legalább természetközeli állapotú élőhely nem található, így 

természetvédelmi szempontból értékes élőhelyek megszűnésével, védett állatfajokra, illetve jelölőfajokra 

gyakorolt negatív hatással a parkoló létesítése kapcsán, fenti előírások teljesülése esetén, nem lehet 

számítani. A közvetett hatásterületen védett növényfajok egyedei nem voltak megtalálhatóak. A vizsgált 

élőhelyeken védett növényfajok egyedei nem kerültek elő. A területen potenciálisan előforduló védett és 

fokozottan védett fajokat terhelő fényszennyezés mérséklése érdekében előírást tettem.  

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 15-2/2018. számú levelében ügyféli nyilatkozatot tett, melyet a 

döntés során a Főosztály maradéktalanul figyelembe vett. 

A beruházás hatása tájképvédelmi szempontból önmagában értékelhető ugyan negatívan, azonban ez a 

hatás viszonylag korlátozott mértékben érvényesül, és takarónövényzet létesítésével semlegesíthető. A 

tájképi hatások mérséklése érdekében előírtam a takarónövényzet létesítését. 

Az erdészeti tájban őshonos, valamint az idegenhonos és/vagy invazív fafajok körét az erdőről, az erdő 

védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) végrehajtásáról szóló 

153/2009 (XI. 13.) FVM rendelet (Vhr.) 3. számú melléklete tartalmazza. Az idegenhonos inváziós fajok 

betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. 

(XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően tájhonos fafajokból álló fásítás létesítése elősegíti 

a tervezett ipari park tájba illesztését, ezért fentiek alapján rendelkeztem.  

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

tevékenység az érintett védett, illetve Natura 2000 területre, jelölőfajokra és élőhelyekre jelentős káros 

hatást nem gyakorol, az természetvédelmi érdeket nem sért. 

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

tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért, a Natura 2000 jelölő fajokra és élőhelyekre várhatóan 

nem lesz jelentős hatással. 

Zajvédelem: 

Zajvédelmi szempontból a munkálatok legnagyobb zajkibocsátással járó része a bontási, tereprendezési 

és az útalap előkészítési tevékenység. 

A munkaterületen csak a nappali (6:00-22:00) megítélési időszakban dolgoznak. 

A dokumentációban szereplő számítások alapján az építési kivitelezési tevékenységből származó 

zajterhelés a környező védendő létesítményeknél határérték túllépést okoz. 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. 

§-a szerint „a kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt 

köteles betartani.” 

Mivel a zajtól védendő létesítmények közelében elhelyezkedő szakasz kivitelezésének idején határérték 

túllépés várható, ezért a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében a 

kivitelezőnek felmentést kell kérnie a Kormányhivataltól a zajkibocsátási határértékek betartása alól. 

Levegőtisztaság-védelem:  

A létesítés időszakában az építési munkálatokból eredő légszennyezés időszakosan lép fel az építési 

területhez legközelebb található levegőtisztaság-védelmi szempontból védendő területeken, valamint az 

építőanyagok szállításához igénybe vett utak melletti területeken. A munkálatok miatt a környezet 

porterhelésének, valamint a munkagépek és járművek üzemeltetéséből származó, kipufogógázukban 

lévő légszennyező anyagok koncentrációjának átmeneti növekedésével kell számolni. 
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A képződő por a munkaterület közelében kiülepszik normál meteorológiai körülmények között. A por 

nagyobb távolságra való elhordása csak erős szél és száraz időjárás esetén következhet be. 

A porkibocsátás megelőzése, csökkentése érdekében a földmunkavégzés területének szükség szerinti 

nedvesítését tervezik, illetve a technológiából adódóan, a tömörítés érdekében 50 l/m3 vízfelhasználás 

történik, ami szintén a porkibocsátás csökkenését eredményezheti. 

Üzemeltetés: A levegőminőségi számításokat a távlati állapotokra, mértékadó óraforgalomra, a 

legjellemzőbb, NO2 komponensre végezték el, mely alapján megállapítható, hogy minimális 

koncentráció növekedéssel lehet számolni közvetlenül a tervezett bekötőút és a tervezett parkoló mellett, 

de ez a megnövekedett forgalom miatti koncentráció növekedés nem veszélyezteti a vonatkozó 

egészségügyi határértékek betartását. 

Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatása nem indokolt. 

Hulladékgazdálkodás:  

A dokumentációban foglaltak értelmében a kivitelezés során keletkező építési hulladékok kezelését az 

építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM 

együttes rendelet előírásai szerint végzik. 

A keletkező hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező kezelő részére 

adják át.  

Az üzemelés során az útszakasz takarításából, a zöldfelület gondozásából, karbantartási-javítási 

munkákból származhatnak hulladékok, melyeket gyűjtést követően engedéllyel rendelkező kezelő 

részére adnak át.  

A települési szilárd hulladékot gyűjtést követően közszolgáltató részére adják át.  

Talaj: 

A helyszíni munkálatok ~ 2,5- 3,0 ha területet érintenek, de ezen területen átmenetileg a talaj felszíni és 

felszín közeli rétegeinek bolygatását, intenzív igénybevételét jelentik. 

Az alapozás során talajba csak olyan anyagok (beton, homokos kavics) kerülnek elhelyezésre, melyek 

nem tartalmaznak káros vagy mérgező összetevőket, csak olyan komponensei vannak – kavics, cement, 

víz – amelyek a természetben is megtalálható szervetlen anyagok. Mindezek az anyagok a környezetet, 

talajt, élő vizeket, levegőt, élővilágot nem szennyezik, a természet biológiai folyamatait nem 

befolyásolják. 

A beruházási munkálatok során havária esetén a munkagépekből, szállítójárművekből kifolyó hidraulika 

olaj, vagy az esetlegesen elfolyó üzemanyag jelenthet kockázatot, azonban ezek csak lokális hatások 

lehetnek. Az esetleges szennyeződéseket a megfelelő itatóanyagokkal, eljárásokkal jól lokalizálhatók, 

így könnyen felszámolhatók. 

Az üzemelés során normál üzemi körülmények között a talajokat nem érik közvetlen hatások a tervezett 

létesítmény jellegéből fakadóan. Az üzemelési szakaszban havária események gyakorlatilag csak a 

járművek károsodása, ill. a műtárgyak (pl. előtisztítók zárt csapadékvíz csatorna stb.) károsodása esetén 

következhetnek be. Ez utóbbi esetben a szennyezett csapadékvizek szennyezhetik a talajokat, ám 

egyrészt ennek esélye minimális, másrészt az előtisztító műtárgyak megfelelő karbantartásával 

megelőzhető. 

Országhatáron átterjedő környezeti hatások: 

A tervezési terület elhelyezkedéséből adódóan országhatáron átterjedő jelentős hatások nem várhatók.  

A Főosztály a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a 

tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. 

sz. mellékletében szereplő szempontok figyelembevételével a tervezett beruházás létesítéséből, 

üzemeltetéséből és felhagyásából nem feltételezhető olyan jelentős környezeti hatás, amely környezeti 
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hatásvizsgálati eljárás lefolytatását szükségessé tenné. Megállapítható továbbá, hogy a tervezett 

tevékenység nem egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység.  

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

déséhez a Főosztály - környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági - 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 az 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, 

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 7. § (5) bek., 42. § (1) bek., 43. (1) bek., és a 

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

(XII.25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. §, 4. 

§ és 5. §-ai szerint lefolytatott eljárásban, a Ket. 72. § (1) bekezdése szerinti tartalommal, a 71. § (1) 

bekezdésnek megfelelően, határozati formában lett meghozva. 

A Főosztály a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontja, (2) bekezdésében, valamint a 13. § 

(1) bek. c.) pontjában és (2) bekezdésében biztosított hatáskörben, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 

8/A. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességben járt el. 

A határozat nyilvános közzétételéről a Korm. r. 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 fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése, a fellebbezés előterjesztésére rendelkezésre álló 

határidőt a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg. 

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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 

71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján megküldöm. 

Nyíregyháza, 2018. február 8. 

 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Rozinka Zsolt Illés 

főosztályvezető 
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Értesülnek: 

Postai úton - tértivel: 

1. Molnár Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. - 4400 Nyíregyháza, Váci Mihály út 41. 

Helyben 

2. Irattár 

Hivatali kapun keresztül – elektronikus tértivevénnyel: 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  

4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. 

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

Osztály, 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.  

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

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 

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

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

4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33. 

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

Osztály 4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14. 

8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Földhivatali Osztály 

4600 Kisvárda, Szent György tér 8. 

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

3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5. 

10. Kisvárda Város Jegyzője 4600 Kisvárda, Szent László út 7-11. sz. 

11. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 4024 Debrecen, Sumen u. 2. sz. 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.  


