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HATÁROZAT 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a NIF 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci u. 45. – továbbiakban: környezethasználó) 

megbízásából eljáró Akusztika Mérnöki Iroda Kft (6500 Baja, Szent László u. 105.) kérelmére indult előzetes 

vizsgálati eljárásban a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció és hiánypótlás alapján megállapította, 

hogy a Nyíregyháza, Tokaji út és a 100 sz. vasútvonal különszintű keresztezésének megvalósításából nem 

feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység az egységes környezethasználati 

engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 
 

A Főosztály az előzetes vizsgálat során megállapította továbbá, hogy a tervezett tevékenység 

engedélyezését kizáró ok merült fel, mivel a tervezett tevékenység Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

településrendezési eszközeivel jelenleg nincs összhangban. 

A tervezett tevékenység és a településrendezési eszközök közötti összhangot meg kell teremteni, 

ezáltal a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell 

szüntetni. 
 

A tevékenység megkezdése előtt a Főosztály – környezetvédelmi, természetvédelmi és 

hulladékgazdálkodási hatósági – hatáskörébe tartozó egyéb engedély beszerzése nem szükséges. 

 

A tervezett tevékenység az alábbi előírások betartása esetén nem lesz jelentős hatással a környezetre: 

Zajvédelem: 

1. Kivitelezési munka kizárólag nappali időszakban végezhető.  

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

betartani. 

3. 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. 

4. Zajterhelési határérték túllépéssel érintett munkafázisok a környezetvédelmi hatóság által kiadott 

felmentés birtokában kezdhetők meg. 

Levegőtisztaság-védelem: 

1. Tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.   

Az előzetes vizsgálati dokumentációban javasolt porcsökkentési intézkedési terv kidolgozásánál a 

következő előírásokat is figyelembe kell venni: 

2. A kivitelezés során szálló por (PM10) immisszió mérést kell végeztetni erre akkreditált 

mérőszervezettel. A mérést akkor kell elvégezni, amikor a legnagyobb porkibocsátással járó 

munkafázis a legjobban megközelíti a lakóingatlanokat. A mérés időpontját a mérés megkezdése 

előtt legalább 8 nappal be kell jelenteni a Főosztály részére.  
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A mérésről készült jegyzőkönyvet az immisszió mérés befejezését követő 45 napon belül meg kell 

küldeni a Főosztály részére. 

3. Az építés alatt a munkaterületet úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy a lehető 

legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe, ennek érdekében a jelentős 

porszennyezéssel járó tevékenységek végzésénél a porszennyezést locsolással szükséges 

csökkenteni. 

4. A kivitelezés során felhasznált anyagok szállítását levegőterhelést kizáró módon kell végezni. 

5. Az építési munkálatokban csak olyan gépjárművek, munkagépek vehetnek részt, amelyek 

megfelelnek a mozgó pontforrásokra vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak. A munkagépek, 

szállítójárművek motorjai feleslegesen nem terhelhetik a környezeti levegőt kipufogógázokkal.  

6. A szabadban végzett anyagtárolást úgy kell kialakítani, hogy abból a lehető legkevesebb 

légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. 

7. Hulladékok égetése tilos! 

Természetvédelem: 
 

1. A munkálatok tényleges megkezdése előtt 5 nappal telefonon értesítsék a területileg illetékes 

természetvédelmi őrt (Barna Péter tel.:+3630/205-6372), utasításait be kell tartani. 

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

illetve szállítási útvonalként a környező ex lege védett gyepterületek nem használhatóak! A környező 

ex lege védett gyepterületek járművel történő felsértése, taposása, illetve egyéb módon való 

károsítása tilos! 

3. Fakivágás, növényzetirtás fészkelési időszakon kívül (szeptember 01.- március 15. között) végezhető.  

4. Az építés során ügyelni kell arra, hogy a megnyitott földárkok (pl.: alapzat) a lehető legrövidebb ideig 

maradjanak nyitva, így elkerülhető, hogy azokba védett kétéltűek, hüllők hulljanak bele. Amennyiben 

ez mégis előfordulna, azokat a betemetés, betonozás előtt el kell távolítani. 

5. Az építési tevékenység során keletkező földdepóniák potenciálisan alkalmasak a fokozottan védett 

gyurgyalag (Merops apiaster) és a védett partifecske (Riparia riparia) fészkelésére. A depóniákat úgy 

kell kialakítani (pl. takarással, vagy a madarak távoltartását biztosító rézsűzéssel), hogy azokon 

megelőzhető legyen a védett és fokozottan védett madarak megtelepedése. - Amennyiben a 

földdepóniákban partifecskék, illetve gyurgyalagok fészkelését észlelik, úgy gondoskodni kell azok 

védelméről, az adott területen a munkálatokat fel kell függeszteni a fészkelési időszak végéig. A 

fészkelési helyektől oldalirányban 10-10 méter távolságon belül a költési időszakban - április 15. és 

augusztus 15. között - munkát nem szabad végezni. A partifecskék, illetve gyurgyalagok által lakott 

partfalak megszűntetése leghamarabb augusztus 15. után végezhető el. 

6. 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! 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. 

 

Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/4342-1/2021.ált. számon 

kiadott szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírások betartása mellett járult hozzá a tervezett 

tevékenység megvalósításához: 

1. A csapadékvíz elvezető-, elhelyező vízilétesítmények kiváltása, megszüntetése, új csapadékvíz 

elvezető létesítmény megvalósítása/üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenység. 

Vízjogi engedély köteles tevékenység esetében a használatbavételi/ forgalombehelyezési 

engedélyezéshez hatóságom csak a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását követően járulhat hozzá. 
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2. A parkolók, burkolt felületek csapadékvizének tisztítására előtisztító műtárgyat kell létesíteni. Az 

előtisztító berendezés beépítése vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység.  

3. Amennyiben sor kerül ivóvízvezetékek, szennyvízvezetékek kiváltására, megszüntetése, új 

ivóvízvezeték, szennyvízvezeték építésére, úgy azok megvalósítása/üzemeltetése vízjogi engedély 

köteles tevékenység. 

4. A beruházáshoz be kell szerezni a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelői 

hozzájárulását.  

5. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a létesítmények megvalósításánál, a 

tevékenységek végzésénél a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell 

tartani. 

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

talaj, illetve azon keresztül a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz állapotában a 

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

megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást. 

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

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

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

vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 

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

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

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

rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség 

romlást. 

8. 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. 

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

karbantartása során gondoskodni kell arról, hogy üzemanyag és kenőanyag ne kerülhessen a talaj 

felszínére, valamint a felszíni és felszín alatti vizekbe. A szennyezések megelőzése érdekében a 

gépek rendszeres ellenőrzésére és a szükséges karbantartási munkák elvégzésére, kimondottan erre 

a célra kialakított, megfelelő műszaki védelemmel rendelkező helyen kell gondoskodni.  

10. A 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdése értelmében szennyező anyagok felszín 

alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi 

állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása 

esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak 

környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések 

kivételével – műszaki védelemmel folytatható. 

11. A 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 10. § (2) a) pontja szerint tilos az 1. számú melléklet szerinti 

szennyező anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag 

keletkezéséhez vezető anyagnak felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése. 

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

anyagok közvetett bevezetése.  

 

Az eljárás során vizsgált szakkérdésben megfogalmazott előírások: 

A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata: 

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

bekezdésének előírásait, amely szerint az érintett és a szomszédos mezőgazdaságilag hasznosított 

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

szennyeződhet. termőföldön talajidegen-, vagy veszélyes anyag még átmenetileg sem tárolható. 
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2. Az építéssel érintett – a dokumentáció 65. oldalán leírt – szántó művelési ágú (hrsz.: 0493/48,49) 

területen gondoskodni kell a felső humuszos termőréteg megmentéséről, szakszerű tárolásáról és az 

eredeti rétegzettségnek megfelelő elterítésről, illetve visszatöltésről. 

 

Kulturális örökségvédelem: 

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

előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, és azt hatóságomnak a feltárási projekttervvel 

együtt véleményezésre be kell nyújtani: 

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

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

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

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

régészeti dokumentáció elkészítését, valamint a próbafeltárást akadályozó körülmény megszűnését 

követően kell elvégezni. 

c. A beruházó az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére jogosult Várkapitányság 

Ingatlanfejlesztő Nonprofit Zrt.-vel írásbeli szerződést köteles kötni. 

d. A próbafeltárást a feltárást végző intézmény – az erről szóló a beruházóval kötött szerződés 

megküldésével bejelenti az örökségvédelmi hatóságnak. 

 

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

projekttervet az útépítési engedélyezés során be kell nyújtani. Az útépítési engedélyezési 

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

előzetes régészeti dokumentáció feltárási projektterv eredményeit. 

 

3. Az elkészített előzetes régészeti dokumentáció feltárási projekttervének eredményei alapján további 

régészeti szakfeladatok (régészeti megfigyelés, teljes felületű feltárás) megállapítására kerülhet sor. 

 

4. A földmunkákkal érintett és az egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területeken a kivitelezéshez 

szükséges elsődleges földmunkák régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetőek. 

 

5. A tervezett beruházás kivitelezése csak az előzetes régészeti dokumentáció feltárási projekttervében 

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

munkaterület átadás-átvételről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

 

6. A tárgyi létesítmények műszaki átadás-átvételének és forgalomba helyezési engedélyének 

hozzájárulásához feltétel a régészeti kutatás ellátását igazoló építési naplóbejegyzés másolatának 

bemutatása. 

 

A termőföld mennyiségi védelme: 

1. A termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó szakkérdés tekintetében az érintett termőföld terület 

más célú hasznosításának engedélyezése a beruházás megvalósításának előfeltétele.  

 

2. A beruházás megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az eljárás tárgyát képező 

földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett 

tevékenység, létesítmény ne akadályozza. 

 

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. 
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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 határozatot hirdetményi úton közlöm. 

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

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

Debreceni Törvényszékhez (4026 Debrecen Perényi u.1.) címzett, de a Főosztályon írásban vagy 

elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kezdeményezni. 

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

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

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

tárgyalást tart. 

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

keretében támadható meg. 

INDOKOLÁS 

A környezethasználó megbízásából eljáró Akusztika Mérnöki Iroda Kft (6500 Baja, Szent László u. 105.) 

2021. június 22. napján benyújtott kérelmére a Főosztályon közigazgatási hatósági eljárás indult a 

Nyíregyháza, Tokaji út és a 100 sz. vasútvonal különszintű keresztezésének megvalósításának előzetes 

vizsgálata tárgyában. 

A tervezett beruházás: 

A beruházás célja a Tokaji út (38. sz. főút) a Nagykörúttól (36. sz. főút) mintegy 1,7 km-es szakaszon 2x1 

sávosról 2x2 sávosra történő bővítése, a 38. sz. főút és a 100 sz. vasútvonal kereszteződésénél 2x2 sávos 

közúti aluljáró kialakításával, az Érpataki főfolyás feletti átvezetéssel, valamint várhatóan 2-3 db szintbeli 

csomópont kialakítása. A Nyíregyháza, 38-as főút és Kopogó u. kereszteződésénél körforgalom kialakítása és 

a piacig felé vezető út építése. 

A tervezett beruházás rekonstrukciós munkák a Mező-u. – Széna tér – Rákóczi u. szintbeni csomóponttól a 

Kopogó utca – Tokaji út körforgalomig illetve a Piacra vezető útig tart. A beruházás során az alábbiak 

kerülnek átépítésre:  

• A meglévő útszakasz 2x2 sávosítása.  

• Érpataki-főfolyás felett meglévő híd elbontása és 2x2 sávos új híd megépítése  

• 100 sz. vasútvonal keresztezése és az útpálya felszín alá vezetése  

• összesen ~95 db parkoló kialakítása.  

• Új megközelítő út kialakítása a Piac területéhez a Kopogó utcai új, körforgalmú csomóponton keresztül.  

• Az aluljáró miatt szervizutak kialakítása.  

• Új kerékpárutak és járdák kialakítása. 

 

A jelenlegi útpályát felszedik, szélesítik majd az új burkolatot leterítik. Ennek megfelelően a következő építési 

fázisok lesznek:  

• Terület előkészítés  

• meglévő burkolat elbontása  

• alkalmatlan talajok eltávolítása  

• útalap kialakítás  

• burkolat építés  

• padka kialakítás  

• vízelvezetési rendszerek építése  

Az útépítéssel párhuzamosan, teljes szabályozási szélességben rendezésre kerül a keresztmetszet: új, 

szélesebb járdák (minimum 2,0m) és kerékpárutak, valamint változó szélességű zöldsávok alakulnak, illetve 

épülnek ki. Az új aluljáró műtárgy mellett – a telkek megközelítésére – párhuzamos szervizutakat kell 

kiépíteni. A forgalmi sávok szélessége a 38. sz főúton: 3,50m. A tervezett burkolatok aszfalt pályaszerkezettel 

épülnek meg. Az útpályára hulló csapadékvizek pontszerűen – víznyelők elhelyezésével – gyűjthetők össze 

és vezethetők a csatornahálózatba. A víznyelőket – a városban más útszakaszokon is alkalmazott gyakorlat 
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szerint – a szegélyből „kiugratva” tervezik kialakítani. A Piac területének új megközelítő útja mellett nyílt árkos 

vízelvezetés tervezett. 

A 38. sz. főút érintett, Érpataki főfolyást keresztező szakasza a jelenlegivel megegyező nyomvonalon kerül 

átvezetésre a vízfolyás felett. A meglévő műtárgy helyére egy széles, az út és kerékpárút részére 

rendelkezésre álló új műtárgy épül. A 38. számú főút, és a szelvényezés szerinti bal oldalon húzódó 

kerékpárút meglévő híd műtárgyai elbontásra kerülnek.  

A vasúti vágányok alatt monolit vasbeton, hegesztett acél tartókból kialakított merevbetétes lemezhíd épül. 

 

A kérelem elbírálása: 

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

bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 3. sz. 

melléklet 87. b) pontja (Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, kerékpárutak (amennyiben nem 

tartozik az 1. számú mellékletbe)- országos közút fejlesztése 1 km hossztól) alapján a tervezett tevékenység 

megvalósítása a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti 

hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 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 igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) 1. számú melléklet 35. fő-

száma alapján 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint, amelyet az ügyfél a Főosztály 4109-2/2021. sz. 

végzése alapján megfizetett. 

Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül a 4109-1/2021. 

ügyszámú levélben tájékoztatta a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t (1134 Budapest, Váci u. 45.), 

hogy a Főosztály az előzetes vizsgálat ügyében benyújtott kérelmet teljes eljárásban bírálja el. 

 

A Khvr. 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 közhírré tétellel egyidejűleg a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a 4109-

3/2021. ügyszámú iratában a tervezett beruházás telepítési helye szerinti település, Nyíregyháza Megyei 

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

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közhírré tételének időtartama alatt sem a Főosztályhoz, sem az 

érintett település jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel.  

A Főosztály a 4109-4/2021. számú végzésében a közigazgatási hatósági eljárás megindításáról tájékoztatta, 

valamint megkereste a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot, mint a természeti értékek 

természetvédelmi kezelőjét, hogy közölje az ügy tárgyát képező ingatlanok vonatkozásában rendelkezésükre 

álló természetvédelmi adatokat, illetve az eljárás szempontjából releváns tényeket. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 3254-2/2021. számú levelében az alábbi ügyféli nyilatkozatot 

adta: 

„A dokumentációban szereplő Tokaji úti - Kopogó utcai körforgalmat és a Piac területét összekötő 

munkaterület érinti a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény alapján az Országos Ökológiai Hálózat pufferterületét, valamint közvetlenül mellette fekszik 

az egyedi hatósági határozattal lehatárolt Nyírtelek úti láp ex lege védelem alatt álló terület. 

A kivitelezési munkálatok során kérjük a következő javaslatok figyelembe vételét: 

A kivitelezés során az ex lege védett lápterület igénybevétele a legkisebb mértékben sem megengedhető; a 

védelem alatt álló területen a közlekedés, deponálás, felvonulás, gépek tárolása nem elfogadható. A kitermelt 

és visszatöltésre nem kerülő földmennyiség a védett területen történő szétterítése természetvédelmi 
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szempontból nem támogatható. 

Kérjük a kivitelezés során az esetleges fa- és cserjeirtással járó munkálatokat a fészkelési és vegetációs időn 

kívülre (márc. 15. - aug. 31.) időzíteni. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a talajmunkákat követően a betelepedő inváziós növényfajok elleni 

védekezésre. 

A keletkezett gödröket, árkokat kérjük, betemetés előtt minden esetben ellenőrizni, a beléjük esett védett vagy 

fokozottan védett hüllő- és kétéltű fajok kimentése érdekében.” 

 

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 4109-6/2021. számú 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. pontjában 

szereplő szakkérdésekben szakhatóságként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot kereste meg.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/4342-1/2021.ált.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában előírások betartása mellett járult hozzá a tervezett tevékenység megvaló-

sításához. A szakhatóság előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza. Állásfoglalásának indokolása:  

„A Főosztály a 2021. július 2-án érkezett 4109-6/2021. számú megkeresésében, a NIF Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út. 45.) által kérelmezett Nyíregyháza, Tokaji út és a 100. számú 

vasútvonal különszintű keresztezésének megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálat 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 levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.” 

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

mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban 

meghatározott előírások érvényesíthetők-e.” 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a benyújtott dokumentumokból és a rendelkezésére álló adatokból az 

alábbiakat állapította meg: 

A beruházás célja a Tokaji út (38. sz. főút) a Nagykörúttól (36. sz. főút) mintegy 1,7 km-es szakaszon 2x1 

sávosról 2x2 sávosra történő bővítése, a 38. sz. főút és a 100 sz. vasútvonal kereszteződésénél 2x2 sávos 

közúti aluljáró kialakításával, az Érpataki-főfolyás feletti átvezetéssel, valamint várhatóan 2-3 db szintbeli 

csomópont kialakítása, továbbá a Nyíregyháza, 38-as főút és Kopogó u. kereszteződésénél körforgalom 

kialakítása és a piacig felé vezető út építése. 

A tervezett beruházás rekonstrukciós munkák a Mező-u. –Széna tér –Rákóczi u. szintbeni csomóponttól a 

Kopogó utca –Tokaji út körforgalomig illetve a Piacra vezető útig tart. A beruházás során az alábbiak kerülnek 

átépítésre: meglévő útszakasz 2x2 sávosítása, Érpataki-főfolyás felett meglévő híd elbontása és 2x2 sávos új 

híd megépítése, 100 sz. vasútvonal keresztezése és az útpálya felszín alá vezetése, összesen ~95 db 

parkoló kialakítása, új megközelítő út kialakítása a Piac területéhez a Kopogó utcai új, körforgalmú 

csomóponton keresztül, az aluljáró miatt szervizutak kialakítása, új kerékpárutak és járdák kialakítása. 

Az útépítéssel párhuzamosan, teljes szabályozási szélességben rendezésre kerül a keresztmetszet: új, 

szélesebb járdák (minimum 2,0m) és kerékpárutak, valamint változó szélességű zöldsávok alakulnak, illetve 

épülnek ki. Az új aluljáró műtárgy mellett –a telkek megközelítésére –párhuzamos szervizutakat kell kiépíteni. 

A forgalmi sávok szélessége a 38. sz főúton: 3,50 m. A tervezett burkolatok aszfalt pályaszerkezettel épülnek 

meg. Az útpályára hulló csapadékvizek pontszerűen –víznyelők elhelyezésével –gyűjthetők össze és 
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vezethetők a csatornahálózatba. A víznyelőket –a városban más útszakaszokon is alkalmazott gyakorlat 

szerint –a szegélyből „kiugratva” tervezik kialakítani. A Piac területének új megközelítő útja mellett nyílt árkos 

vízelvezetés tervezett. A 38. sz. főút érintett, Érpataki-főfolyást keresztező szakasza a jelenlegivel megegyező 

nyomvonalon kerül átvezetésre a vízfolyás felett. A meglévő műtárgy helyére egy széles, az út és kerékpárút 

részére rendelkezésre álló új műtárgy épül. A 38. számú főút, és a szelvényezés szerinti baloldalon húzódó 

kerékpárút meglévő híd műtárgyai elbontásra kerülnek. A vasúti vágányok alatt monolit vasbeton, hegesztett 

acél tartókból kialakított merevbetétes lemezhíd épül. 

A tervezési szakasz eleje és a 0+550 km sz-ben keresztezett vasútvonal közötti szakasz víztelenítését 

nagyrészt nyílt tározóárkok építésével tervezik. 

A meglévő út bal oldalán jelenleg a vízelvezetés megoldott. Az új 38. sz. főút burkolatszéle és a baloldalon 

kialakítandó szervizút víztelenítését a két út között kialakítandó közös tározó talpárok biztosítja a Kopogó 

utcáig.  

A 38. sz. főút jobb oldalán jelenleg a tervezési szakasz eleje és a keresztező vasútvonal között tározó árkok 

szolgálnak a burkolt felületek csapadékvizeinek összegyűjtésére és tározására. A beruházáson belül a 

meglévő árkok átépítése, áthelyezése válik szükségessé. 

Az útra merőleges vasútvonal különszintű keresztezése közúti aluljárón keresztül történik. A műtárgy 

mélypontján összegyülekező csapadékvíz átemelővel kerül továbbításra a csapadékcsatorna-hálózat felé. 

A vasútvonaltó délre a Tokaji út szélesítése és a tervezett párhuzamos szervizutak miatt a jelenleg üzemelő 

árkok megszüntetése válik szükségessé. A burkolatok víztelenítéséhez zárt csapadékcsatorna tervezésére 

van szükség, amely befogadja az aluljáró vizeit is, majd az 1+050 km sz-nél csatlakozik a meglévő 

csapadékcsatorna végaknájához. 

Az 1+050 km sz-től a tervezési szakasz végéig a burkolt felületek víztelenítése a meglévő hálózattal történik. 

A burkolat átépítések miatt a meglévő víznyelők áthelyezése és szintbehelyezése szükséges. 

Az érintett csatornaszakaszok befogadója az Érpataki-főfolyás. 

A tervezési terület kijelölt vagy becsült vízbázis „B” jelű hidrogeológiai védőterületét nem érinti. 

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

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

közé került besorolásra. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy tervezett létesítmény és ahhoz kapcsolódó építési, 

üzemelési/karbantartási tevékenység, megfelelő műszaki állapotú technológiai berendezések alkalmazásával, 

a munkafolyamatok megfelelő szervezésével, a csapadékvíz tisztító létesítmények szakszerű 

üzemeltetésével a vonatkozó előírások betartása esetén a vizek minőségi állapotában nem fog a jelenleginél 

kedvezőtlenebb állapotot okozni, a vizek szennyeződése megelőzhető, kiküszöbölhető. A tervezett vízvédelmi 

beavatkozások a jó vízminőségi állapot elérését, megőrzését szolgálják.  

A beruházás építése, illetve üzemelése a felszíni víztest fizikai tulajdonságainak módosulását, vagy a felszín 

alatti víztest szintjének változását nem eredményezi, a vizek kémiai és ökológiai állapotát várhatóan nem 

befolyásolja negatívan. 

A beruházással érintett területeken esetlegesen szükségessé váló ivóvízvezetékek, szennyvízvezetékek, 

illetve a tervezett csapadékvíz elvezető létesítmények kiváltása, védelembe helyezése, megszüntetése, új 

ivóvízvezeték, szennyvízvezeték, csapadékvíz elvezető létesítmény megvalósítása/üzemeltetése vízjogi 

engedély köteles tevékenység. A parkolók, burkolt felületek csapadékvizének tisztítására előtisztító műtárgyat 

kell létesíteni, melynek beépítése vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység. A szükséges vízjogi 

létesítési engedély és vízjogi üzemeltetési engedély beszerzését a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 28. § (1) pontja, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) 

Korm. rendelet 3. és 5. §-a, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról 

szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben foglaltak alapján írtam elő. 

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

szennyeződésének megelőzéséről a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 
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21.) Korm. rendelet 4. és 9. §-a, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet 10. §-ának (1) bekezdése alapján figyelembe véve Magyarország felülvizsgált, a Kormány által 

elfogadott (VGT2) vízgyűjtő-gazdálkodási terve alapján rendelkeztem. 

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

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

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

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

Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható.  

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) 

bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.) 10. § (3a) bekezdése alapján a 

környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban a környezetvédelmi 

szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben 

szakkérdésként megvizsgáltam.  

A Kvt. 66/A §. (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat 

hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana. 

A fentiek értelmében jelen eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok 

érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 

221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben és a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási 

tervéről (VGT2) szóló 1155/2016. (III.31.) Korm. határozatban foglaltaknak való megfelelőséget. 

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 Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) 

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

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

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

hozta meg. 

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

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

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

állapítja meg. 

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

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

részére megküldeni szíveskedjen.” 

 

A Főosztály a 4109-7/2021. 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  

- az 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztályát, 

- az 5. számú melléklet I. táblázat 4. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi, 

Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztályát, 

- az 5. számú melléklet I. táblázat 5. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Szabolcs- Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, 

- az 5. számú melléklet I. táblázat 7. pontjában felsorolt szakkérdésre vonatkozóan a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztályát, 
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- az 5. számú melléklet I. táblázat 8. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály 

Bányászati Osztályát kereste meg. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi 

Főosztály Bányászati Osztálya a BO/15/01446-2/2021. számú feljegyzésében a hatáskörébe tartozó 

szakkérdés vizsgálata ügyében hatáskörének hiányát állapította meg. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 

Osztály az SZ/NEF/0944-2/2021. számú szakkérdés vizsgálatában megállapította, hogy a tervezett 

beruházás megvalósítása 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: 

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

Mérnöki Iroda Kft (6500 Baja, Szent László u. 105.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, Nyíregyháza, 

Tokaji u. és a 100. számú vasútvonal különszintű keresztezésének megvalósítása előzetes környezeti 

vizsgálata ügyében kérelmet terjesztett elő. Az eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztálya meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai állásfoglalás kialakítására 

vonatkozó feladatkörrel és szakmai ismerettel rendelkezik. 

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

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

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

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

rendelet 5. számú mellékletében meghatározott szakkérdésekre 

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

alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

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

szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi 

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

Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy: 

- a tervezett különszintű keresztezés, és a hozzá kapcsolódó közúti fejlesztések megvalósítása és 

üzemeltetése település és környezet-egészségügyi szempontból a szakértői anyagban bemutatott adatok 

és számítások alapján nem jelent szignifikáns egészségkárosító kockázatot, erre tekintettel a rendelkező 

részben rögzítettek szerint foglalt állást. 

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

Feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (111.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, illetve a fővárosi és megyei 

kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az 

egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint, míg 

illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv.16. § (1) bekezdése, valamint 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. 

(IV.23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján állapítottam meg.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 

Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály SZ/84/01346-2/2021. számú szakkérdés vizsgálatában tett 

előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza. Indoklása az alábbi: 

„Felhívom a figyelmet arra, hogy a termőföld végleges más célra történő hasznosításához, illetve az építési 

engedélyezési eljáráshoz készített talajvédelmi terv, valamint a humuszgazdálkodási terv előírásainak 

betartásával biztosítható a talajvédelmi követelmények érvényesítése a humuszmentésre és rekultivációra 

vonatkozóan. 



11 
 

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". ,,A beruházások megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos 

termőréteg megmentéséről és hasznosításáról." 

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

rendtartásról) 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 állásfoglalást a talajvédelmi hatóság a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) vonatkozó 

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

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 28. § (2) bekezdés és az 5. 

számú melléklet 1. 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: Akusztika Mérnöki Iroda Kft. /6500 Baja, Szent László u. 105./; készült: Budapest, 

2021. május 20.) alapján adta ki.” 

 

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

Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály SZ/106/01132-2/2021. számú szakkérdés 

vizsgálatában tett előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza, melyet az alábbiakkal indokolt: 

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

nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyet érint. 

A mellékelt kérelem alapján megállapítottam, hogy a beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. 

évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. c) pontja alapján „a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által 

kezelt beruházás” nagyberuházásnak minősül. Valamint az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.4.31 

pontja alapján nemzetgazdaságilag kiemelt projekt a Kötv. 23/G. § (1) bekezdés a) és c) pontja alapján 

kiemelt nagyberuházásnak számít. 

 

A Kötv. 23/C. § (1) bekezdése előírja, hogy nagyberuházás megvalósítása esetén előzetes régészeti 

dokumentációt kell készíteni. Az előzetes régészeti dokumentáció a Kötv. 7. § 3. pontja alapján: „valamely 

terület régészeti érintettségének tisztázására, a régészeti örökségi elemeire vonatkozó ismeretek (különösen 

a lelőhely jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és pontosítására szolgáló, 

valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- és költségvonzatainak 

meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források feldolgozásával, a lelőhely állapotában 

maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás 

alkalmazásával készült dokumentum.” 

A fentiekre hivatkozással a Kötv. 23/C. § (1) bekezdése alapján az előzetes régészeti dokumentáció 

elkészítéséről rendelkeztem, a rendelkező részben ismertetett módon. 

A Kötv. 23/C. § (3) és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) 

Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. r.) 3. § (3) bekezdése szerint az előzetes régészeti dokumentációt a 

beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv, a 

Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Régészeti Igazgatóság (Elérhetősége: Tel: +36 20 259 4952; Telephely:  

1113 Budapest, Daróczi út 3.; Weboldal: http://varkapitanysag.hu; E-mail: 

regeszetiprojektiroda@varkapitanysag.hu; Postafiók cím: 1519 Budapest, Pf. 365.) készíti el oly módon, hogy 

a Kötv. 23/C. § (6) bekezdés alapján más feltárásra jogosult intézményt is bevonhat. 

 

mailto:regeszetiprojektiroda@varkapitanysag.hu
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A Kötv. a nagyberuházások esetében, a régészeti feladatellátás tekintetében idő- és költségkorlátot vezetett 

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

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

 

Az előzetes régészeti dokumentáció az elvégzendő régészeti feladatellátás formájának meghatározása 

mellett annak idő- és költségvonzatainak meghatározásához is elengedhetetlenül szükséges, így 

biztosítottá válik a beruházói érdekek és a régészeti örökség védelmének összehangolása. 

 

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

projektterv. A feltárási projektterv meghatározza a nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi régészeti 

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

feltárási projektterv tartalmazza továbbá a projektterv készítésének időpontjában irányadó szabályok szerint, 

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

jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv a projekttervben határozza meg a nagyberuházás régészeti 

területi jellemzői és előkészítettsége alapján a régészeti feladatellátás területi szakaszait és a szakaszolás 

indokait.” 

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

projekttervet kell készíteni.” 

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

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

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

Nagyberuházás esetén a földmunkákkal érintett, és egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területeken a 

Korm. r. 43. § (3) bekezdése régészeti megfigyelés biztosítását írja elő. A Kötv. 23/E. § (5) bekezdése 

értelmében nagyberuházás megvalósítása esetén a kivitelezés földmunkái régészeti megfigyelés mellett 

végezhetőek. Kiemelt nagyberuházás esetén a kivitelezés során ellátandó régészeti megfigyelés és szükség 

esetén régészeti bontómunka elvégzéséről a Kötv. 23/G. § (2) bekezdés alapján a Várkapitányság Integrált 

Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Régészeti Igazgatóság 

(Elérhetősége: Tel: +36 20 259 4952; Telephely: 1113 Budapest, Daróczi út 3.; Weboldal: 

http://varkapitanysag.hu; E-mail: regeszetiprojektiroda@varkapitanysag.hu; Postafiók cím: 1519 Budapest, Pf. 

365.) gondoskodik. 

A szakkérdés vizsgálata az Ákr. 55. § (1) bekezdésén, illetve a Korm. r. 87. § és 88. §-án alapszik. 

 

Hatóságom hatáskörét a 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 3/2020. (II.28.) MvM utasítás 24. § és 61. §-a, illetékességét a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.” 

 

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi 

Osztály 11038/2/2021. számú szakkérdés vizsgálatában a beruházás megvalósításához a termőföld 

mennyiségi védelme szempontjából hozzájárult, előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza. 

Indoklása az alábbi: 

„A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy Nyíregyháza település területén lévő 

termőföldeket érint, mely termőföld területek más célú időleges, illetve más célú, végleges hasznosításának 

engedélyezése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi 

Osztályánál még nem történt meg, így az engedélyezési eljárással kapcsolatban a termőföld védelméről 

szóló 2007. évi. CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) értelmében földvédelmi szempontból kifogás 

merült fel. 

A Tfvt. 2. § 19; pontjának rendelkezései szerint "termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén 

fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított 

terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek 

minősül;", tehát a tervdokumentációban foglaltak alapján a beruházás során érintett ingatlanok részben 

termőföldnek minősülnek. 
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A Tfvt. 10. § (1) bekezdése alapján "A termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra 

hasznosítani, ide nem értve a (2) bekezdésében meghatározott eseteket. Az engedély hiánya esetén a más 

hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt 

jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági 

engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. " 

A hivatkozott jogszabály 9. § (1) bekezdésének a; pontja alapján "Termőföld más célú hasznosításának 

minősül a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban 

mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik". 

Az érintett termőföld vonatkozásában közvetlen hatásként jelentkezik minden olyan építési tevékenység, 

amely a termőföld hasznosítási kötelezettségétől történő időleges vagy végleges eltérést okozó 

igénybevétellel jár. 

Mindezek alapján a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó szakkérdés tekintetében az érintett 

termőföld terület más célú hasznosításának engedélyezése - a fenti kivétellel - a beruházás 

megvalósításának előfeltétele. 

A Tfvt.11. § (1) bekezdése értelmében "Termőföldet más célra csak kivételesen - elsősorban a gyengébb 

minőségű termőföld igénybevételével - lehet felhasználni.", míg a (2) bekezdés alapján "Az átlagosnál 

jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött 

igénybevétel céljából lehet. ". 

A beruházás megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az eljárás tárgyát képező, 

földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett 

tevékenység, létesítmény ne akadályozza. 

A kormányhivatal hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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

„36. § b) A Kormány ingatlanügyi hatóságként a földügyi igazgatási hatáskörében eljáró járási fővárosi és 

megyei kormányhivatalt jelöli ki."  

„,37. § (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, az ingatlan fekvése szerint illetékes, földügyi igazgatási 

hatáskörében eljáró járási fővárosi és megyei kormányhivatal jár el ingatlanügyi hatóság ként.".  

Az illetékességet a 3. § (3) bekezdés b) pontja állapítja meg, miszerint „b) A fővárosi és megyei 

kormányhivatal illetékességi területe a hatáskörébe tartozó ügyekben az adott megye (főváros)  területére 

terjed ki.", továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 86/2019. (VI. 23.) Korm. rendelet alapján „2. § (1) A megyei kormányhivatal illetékessége a székhelye 

szerinti megyére terjed ki. A Budapest Főváros Kormányhivatala illetékessége Budapest főváros területére, a Pest 

Megyei Kormányhivatal illetékességi területe Pest megyére terjed ki.” 

A Tfvt. 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján "A földvédelmi eljárást az ingatlanügyi hatóság folytatja 

le.". 

A Tfvt. 8. § (2) bekezdése értelmében "A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni 

továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő 

mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.", míg a 8/A. § előírja, 

hogy "Földvédelmi szakkérdés vizsgálata során a 8. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell."  

A Főosztály a Khvr. 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 4109-5/2021. számú levelében megkereste 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti 

önkormányzatot, a tervezett tevékenységgel kapcsolatosan az önkormányzat ügyféli jogállását érintő 

kérdésekben (különösen településfejlesztés, településrendezés; helyi környezet- és természetvédelem, 

vízgazdálkodás, vízkárelhárítás tekintetében) nyilatkozatát adja meg. 

A megkeresésre Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nem válaszolt. 

 

A Főosztály az Ákr. 25.§ (1) bekezdése alapján a 4109-18/2021. számú végzésében megkereste 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzőjét, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjét, a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel való összhang 

megállapítása érdekében. 
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A megkeresésre Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője az IG/18790-2/2021. számon az alábbi 

nyilatkozatot adta: 

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

pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/1991. 

(1992. 01. 01.) számú KGY. rendeletében helyi védelem alá helyezett Igrice mocsár, a Nyíregyháza Megyei 

Jogú Város Közgyűlésének az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló 

8/1998 (02. 15.) önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított fás szárú növények, illetve a Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2009. (Vl.30.) számú KGY. rendeletében helyi védelem alá helyezett 

Oláh-rét tekintetében megvizsgáltam a kérelmet és megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység a 

hivatkozott területen 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 szakhatósági hatáskörömet és illetékességemet az egyes 

közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pontjának 53 és 59. alpontja alapján vizsgáltam, illetve állapítottam meg 

annak hiányát.” 

 

A Főosztály az Ákr. 25.§ (1) bekezdése alapján a 4109-17/2021. számú végzésében megkereste 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzőjét, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjét, a tervezett tevékenységnek a településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása 

érdekében. 

A megkeresésre Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője a FŐÉP/1938-3/2021. számú nyilatkozatában 

az alábbiakat közölte: 

„Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által a város közigazgatási területére 

vonatkozó 117/2005. (V.4) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terve és 

21/2007. (Vl.12.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott többször módosított, hatályos helyi építési 

szabályzata és szabályozási terve jelenleg nincs összhangban a tárgyi tervdokumentációval. 

Az összhang megteremtéséhez a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet alapján a tárgyalásos eljárási mód szerint a 

rendezési terv módosító eljárás folyamatban van, előreláthatólag a tervezett tevékenységhez szükséges 

egyéb hatósági engedély megszerzéséig megvalósulhat az összhang. 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.” 

 

Mivel a fenti jegyzői nyilatkozat értelmében a tervezett tevékenység Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

településrendezési eszközeivel jelenleg nincs összhangban, azonban az összhang megteremthető, 

ezért a határozat rendelkező részében – figyelemmel a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § 5.§ (2) 

bekezdés cb) pontjában foglaltakra – előírtam, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély 

kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható kör-

nyezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

 

Környezeti zaj 

A tervezési útszakasz a 38-as főút Nyíregyháza települési átkelési szakaszát érinti a Kopogó utca és a 36-os 

sz. főút közötti szakaszon. Az útépítéssel a Nyíregyháza, Tokaji út és Rákóczi út 1,5 km-es szakasza 2X1 

sávosról 2X2 sávosra bővül, a 38. sz. főút és a 100 sz. vasútvonal kereszteződésénél 2x2 sávos közúti 

aluljáró kialakításával, az Érpataki főfolyás feletti átvezetéssel, valamint várhatóan 2-3 db szintbeni 

csomópont kialakításával. 

A tervezési útszakasz környezetében a 36-os sz. főút kereszteződésétől a Rákóczi út mentén „Vt” – 

településközponti vegyes területen lakóépületek, a „Vt” területen túl „Lke” – kertvárosias besorolású területek 
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találhatók. Az Érpataki főfolyástól a Tokaji út mentén „Gk” – kereskedelmi gazdasági területen kereskedelmi, 

valamint lakó funkciójú épületek helyezkednek el. 

A tervezési szakasz a Kopogó utca becsatlakozásáig tart, érintve a Kopogó utca mellett elhelyezkedő 

lakóingatlanjait, ahol az építési övezeti besorolás „Gk” – kereskedelmi gazdasági terület. 

A jelenlegi nyomvonal széle, valamint a zaj és rezgés ellen védendő épületek beépítési vonalának átlagos 

távolsága 8-10 m. Az épületek utcafront felé néző védendő homlokzatai és a tervezési útszakaszra közötti 

szabad rálátást, így a hangterjedést építmény vagy egyéb tereptárgy nem akadályozza. Az érintett 

lakóingatlanok földszintes, illetve kertes családiházas beépítésűek. 

A tervezés jelenlegi fázisában még nem ismert a kivitelező és az alkalmazott munkagépek típusa, és száma, 

így a várható zajterhelést hasonló jellegű építkezések tapasztalatai alapján határozták meg. 

A teljes építés tervezett időtartama várhatóan több mint 1év, ezen belül az egyes, zajvédelmi szempontból 

figyelembe vett építési fázisok tervezett időtartama 1 hónap vagy annál kevesebb vagy 1 hónaptól 1 év időn 

belül várható.  

Az építkezés a tervezési területen időben változó helyszíneken történik, emiatt a környezet zajterhelése is 

napról-napra változik. A legnagyobb zajterhelés azokon a munkanapokon alakul ki, amikor az építési 

zajforrások egy adott védendő homlokzathoz a legközelebb helyezkednek el és működnek, ahogy a 

zajforrások távolodnak a lakóépületektől, a zajterhelés is folyamatosan csökken. A számításokat a 

vizsgálathoz kijelölt vizsgálati ponthoz legközelebb eső munkaterület távolságának figyelembevételével 

végezték el. 

Az építés főbb zajos munkafázisai: útfelújítás és szélesítés, vasúti aluljáró és hídépítés. 

A dokumentációban szereplő számítások alapján az építési időszakban határérték feletti zajterhelés várható. 

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

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 Főosztálytól a zajkibocsátási határértékek betartása alól. 

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

zajterhelését.  

A forgalomszámlálási adatok, helyszínrajzok, beépítési jellemzők alapján a mértékadó zajterhelést az 

elvégzett zajméréseket követően a mértékadó forgalmi adatok alapján számítással, a 93/2007. (XII.18.) 

KvVM rendelet előírásai szerint határozták meg. 

A számítások alapján a tervezett út zajterhelése a távlati mértékadó forgalom esetén sem fog határérték 

túllépést okozni. 

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

üzemeltetésének környezeti zaj- és rezgésvédelmi szempontból nincs akadálya. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

A dokumentációban a modellszámításokat az alábbi építési fázisokra végezték el: 

- Útépítés 

- Hídépítés 

- Vasúti átjáró építés 

- 38. főút – Kopogó úti csomópont 

 

Levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei (µg/m
3
) 

 
NO2 PM10  NOx 

Órás 100 - 200 

24 órás  85 50 150 

Éves 40 40 - 
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A PM10 immissziós értékek építési fázsonként 

Építési fázis Maximum (µg/m
3
) Hatástávolság (m) 

útépítés 4,356 48 

hídépítés 76,435 101 

vasúti átjáró építés 15,078 120 

38. főút-kopogó úti 

csomópont 

44,176 135 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációban javaslatot tesznek a kivitelezés ütemtervéhez igazodó 

porcsökkentési intézkedési terv kidolgozására, valamint bemutatásra kerültek a javasolt porcsökkentési 

intézkedések. 

A építése során fennáll a lehetősége a PM10 egészségügyi határérték feletti, illetve azt megközelítő 

levegőterheltség kialakulásának az építési területekhez legközelebb eső lakóingatlanoknál. 

A levegőterheltségi szint egészségügyi határértékek betartásának ellenőrzésére a Főosztály a határozat 

rendelkező részében immisszió vizsgálat elvégzését írta elő.  

Az előzőeket figyelembe véve, a határozat rendelkező részébe foglalt levegőtisztaság-védelmi követelmények 

betartásával a kedvezőtlen hatások jelentős mértékben csökkenthetők. 

Éghajlatvédelem: 

A benyújtott dokumentáció tartalmaz klíma kockázatelemzést, amely szerint a tervezett beruházás 

megvalósítása, üzemeltetése és jövőbeni felhagyása során sem rövid, sem pedig hosszú távon nem 

befolyásolja az elhelyezkedési hatásterületének éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességét. 

A tervezett tevékenység éghajlatvédelmi szempontból nem kifogásolható. 

Élővilág-, tájvédelem: 

A megküldött előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapításra került, hogy a tervezett tevékenység 

bel- és külterületi ingatlanokon valósul meg, amely nem érint országos jelentőségű védett természeti vagy 

Natura 2000 területet, természeti területet valamint egyedi tájértéket. A beruházás a rendelkező részben 

szereplő előírások betartása mellett természetvédelmi érdekeket nem sért.  

A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapítható, hogy a tervezett 

létesítmény területe védett, illetve Natura 2000 területet közvetlenül nem érint. A tervezési területen belül 

természetvédelmi szempontból értékes élőhely nem található, így azok megszűnésével, védett állatfajokra, 

illetve jelölőfajokra gyakorolt negatív hatással a létesítés 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 tervdokumentációban szereplő, építéssel érintett helyrajzi számok alapján megállapította, hogy a tervezett 

beruházás által érintett terület egy szakaszon közvetlenül szomszédos a természetvédelmi hatóság 1538-

5/2019. számú 2019. december 17.-én kelt határozata alapján országos jelentőségű védett ex lege 

lápterülettel.   

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: 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 területek találhatóak. 

 

A dokumentáció szerint a tervezési területen kialakuló földdepóniák potenciálisan alkalmasak lennének 

üreglakó madarak – a fokozottan védett gyurgyalag (Merops apiaster) és a védett partifecske (Riparia riparia) 

– fészkelésére. A költési időszakban nem zavart földdepóniáknál a jelenséggel számolni kell! 

A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az 

Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet szerint a gyurgyalag (Merops apiaster) fokozottan védett faj, eszmei értéke 

100.000, - Ft; a partifecske (Riparia riparia) védett faj, eszmei értéke: 50.000,- Ft. 

A Tvt. 43. § (1) bekezdése értelmében tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, elpusztítása, 

szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, élőhelyének lerombolása, károsítása. 
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Fentiek alapján a tervezett tevékenység folytatásával szemben természet- és tájvédelmi szempontból kizáró 

ok nem merült fel, a rendelkező részben tett előírások betartása esetén a tevékenység természetvédelmi 

érdeket nem sért. 

Hulladékgazdálkodás:  

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

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet I/18. pontja alapján megvizsgálta a 

hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi 

követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó 

környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék 

kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, valamint 

építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelését, és az alábbiakat állapította meg: 

A kivitelezés során nem veszélyes, veszélyes és kommunális hulladékok keletkezésével számolnak. 

A kivitelezési munkák során keletkező hulladékok gyűjtéséről, kezeléséről és elszállításáról a kivitelező a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodik. Hulladék gyűjtőhelyet a felvonulási területen terveznek 

kialakítani. 

A dokumentációban foglaltak értelmében a keletkező inert építési, bontási hulladékok kezelését az építési és 

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

előírásai szerint tervezik végezni. 

A kitermelt talaj az építés helyszínén kerül felhasználásra. 

A használatba vételt követően – kis mennyiségben veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezésével 

kell számolni. Az üzemelési időszakra vonatkozó előírásokat a kezelési tervek fogják tartalmazni. Az 

útszakasz üzemelése során az út szerelvényeinek karbantartása, javítása, az utat szegélyező zöldfelület 

gondozása, kommunális hulladék elszállítása, az útfelület javítása, valamint az esetleges havária események, 

balesetek során képződhet hulladék. 

Felhagyás esetén a kivitelezéshez hasonló mennyiségű hulladékok keletkezésével lehet számolni. 

A tervezett tevékenység ellen hulladékgazdálkodási szempontból kizáró ok nem áll fenn, 

hulladékgazdálkodási szempontból nem kifogásolható. 

 

Földtani közeg: 

A dokumentációban bemutatott műszaki intézkedések és alkalmazott technológia pontos betartása, valamint 
a szakszerű kivitelezés és üzemvitel esetén várhatóan nem okoznak szennyezést.  

 

A Főosztály döntését a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak, a szakhatóság állásfog-

lalása, a szakkérdésben adott nyilatkozatok, a megkeresésre adott válasz alapján hozta meg, és megálla-

pította, hogy a Khvr. 5. sz. mellékletében szereplő szempontok figyelembevételével a tervezett tevékenység 

megvalósításából a rendelkező részben szereplő előírások betartása esetén nem feltételezhető olyan 

jelentős környezeti hatás, amely környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását szükségessé tenné. 

Megállapítható továbbá, hogy a tervezett tevékenység nem egységes környezethasználati engedély köteles 

tevékenység, továbbá a tevékenység megvalósításához és üzemeltetéséhez a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó egyéb engedély beszerzése nem szükséges. 

A határozatot a Kvt. 67. § (1) bekezdése és a Khvr. 5. § (2) bekezdés ac) és cb) pontja alapján, illetve a Khvr. 

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 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. 
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A Főosztály hulladékgazdálkodási hatáskörében vizsgálta a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 

I/18. pontjában szereplő szakkérdést. 

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 Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) 

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 Khvr. 5. § (6) bekezdése szerint gondoskodok. Az így közölt döntést a közzé-

tételét követő 15. napon tekintem közöltnek. 

 

A határozat ellen a közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségét az általános közigazgatási 

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

A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 

13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) 

bekezdése alapján határoztam meg. A keresetlevél tartalmi követelményeit a Kp. 37. §-a határozza meg.  

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

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

is kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon 

nyújthat be. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az E-ügyintézési tv. 9. §-a határozza meg. 

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

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

előterjesztheti (19. számú melléklet). Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus 

kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is 

elektronikusan kézbesít részére. Ezen esetben a keresetlevél a https://e-

kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával nyújtható be a közigazgatási 

döntést hozó szervnél. 

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

fél sem kéri tárgyalás tartását, s azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül a határoz. 

Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt 

igazolási kérelemnek nincs helye.  

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

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

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

meghatározásra. 

 

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

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

Nyíregyháza, 2021. augusztus 06. 

 

Román István 

kormánymegbízott 

nevében és megbízásából 

Katona Zoltán 

osztályvezető 

 

 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
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Értesülnek: Elektronikus úton tértivevénnyel: 

Véglegessé válás előtt: 

1. Akusztika Mérnöki Iroda Kft. (13408374) 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

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

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

5. Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály 

6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi, 

Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

7. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

8. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője 

9. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

10. Irattár 

Véglegessé válás után: Elektronikus úton 

11. Akusztika Mérnöki Iroda Kft. (13408374) 
 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. 


