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HATÁROZAT 

 
 
 
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) - Kékcse Község Önkormányzat 
(4494 Kékcse, Fő u. 116.), mint környezethasználó megbízásából az ENVIRO-EXPERT Kft. (4028 Debrecen, Hadházi 
út 7. I./5.) által benyújtott kérelemre indult előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció 
alapján - megállapította, hogy Kékcse-Kisvárda 381. számú főút 43+340 – 47+237 km szelvények között és a 
4149. számú összekötő út 0+000 – 0+216 km szelvények között kerékpárút építés és csapadékvíz elvezetés II. 
ütem megvalósításából nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység az egységes 
környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 
 

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. 

Tájékoztatom, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység megvalósításához és üzemeltetéséhez a 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó egyéb engedélyek beszerzése nem szükséges. 

 
A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálat során megállapította továbbá, hogy a tervezett 
tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, mivel a tervezett beruházás a településrendezési 

eszközökkel nincs összhangban az alábbi települések esetében: 

   - Kékcse Község 

   - Kisvárda Város 

A tervezett tevékenység és a településrendezési eszközök közötti összhangot meg kell teremteni, ez 
által a kizáró okot meg kell szüntetni a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély 
kiadására jogosult hatóság döntéséig. 

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

A határozat kiadásakor alapul vett körülmények jelentős megváltozását a Főosztálynak 15 napon belül írásban be kell 
jelenteni. 

 
Az eljárás során a Főosztály által megfogalmazott előírások: 

 
Természetvédelmi előírás: 

- A beavatkozások konkrét területi határait, időpontját a munkálatok elvégzéséhez szükséges felvonulás, 
területfoglalás helyszíneit egyeztetni szükséges a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal! A területileg  
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illetékes természetvédelmi őrt (Poór Ádám 30/299-9948) a munkálatok megkezdése előtt legalább 5 
munkanappal értesíteni szükséges! 

- A munkálatok során a legkíméletesebb módszereket és eszközöket kell alkalmazni (lehető legkisebb 
területfoglalás)!  

- A munkaterületet jól látható módon körül kell határolni! A munkaterületen kívül, a környező területeken 
gépekkel taposási kárt okozni, vagy egyéb más módon károsítani tilos! A nyomvonal által érintett területeken 
kívül más területek nem károsodhatnak! 

- Depóniák kialakítása kizárólag a természetvédelmi szempontból kevésbé értékes területeken, kizárólag a 
természetvédelmi őrrel egyeztetett módon és területen történheti!  

- A fa- és cserjeirtási munkálatok száraz vagy fagyott talajviszonyok mellett végezhetők, kizárólag a szükséges 
mértékben, fészkelési és vegetációs időszakon kívül (szeptember 1-március 15. közötti időszakban)!  

- A levágott cserjét lehetőség szerint aprítással meg kell semmisíteni, azt gyepterületen tárolni tilos. A levágott 
cserje nyílt téri égetése tilos!  

- A földmunkák során törekedni kell arra, hogy a megnyitott földárok, munkagödör ne maradjon sokáig fedetlen, 
amennyiben mégis védett kétéltű vagy hüllő fajok jelennek meg a földárokban, munkagödörben, azok 
eltávolításáról a betemetés előtt gondoskodni kell! 

- A kivitelezés során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén a munkálatokat fel 

kell függeszteni és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes természetvédelmi őrt, aki a helyszínen a 

természeti értékek védelmének érdekében a munkálatokat leállíthatja. 

Levegőtisztaság-védelmi előírás: 

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

- A légszennyezettség kialakulásának megelőzése érdekében  

 a kiporzásra hajlamos földanyagot szállítás közben le kell takarni, 

 száraz időszakban a kiporzó felületek (munkaterületek és szállítási útvonalak) nedvesítéséről 
gondoskodni kell, 

 anyagszállítás során - lehetőség szerint - a településeket, településrészeket elkerülő utakat kell 
igénybe venni. 

- Az előzőeket a munkát végző cégek felé a munkaleírás során rögzíteni kell. 
 
Az eljárás során vizsgált szakkérdésben megfogalmazott előírás: 

 
Termőföldvédelem: 

- A beruházás során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. §. (1)  
bekezdésének előírásait, amely szerint az érintett és 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. 

 

- Az építéssel érintett Kékcse 04/11,08/5,013/1',6,02/7,19,016,04/26,28,29, 018 hrsz.-ú és a Kisvárda  
0180/4,5, 0181/10,11, 0205/1,4-6, 0206, 0208/3, 0217/3,7,9, 0220/4,5, 0224, 0235/2-3, 0237/8, 0239/4-  
9,11-21, 0240/30,67 hrsz.-ú mezőgazdasági művelési ágú (szántó, rét-legelő, nádas) területeken 
gondoskodni kell a felső humuszos termőréteg megmentéséről, szakszerű tárolásáról és az eredeti  
rétegzettségnek megfelelő elterítéséről, illetve visszatöltéséről. 

 

- Felhívom a figyelmet arra, hogy a termőföld más célra történő hasznosításához készített talajvédelmi  
terv előírásainak betartásával biztosítható a talajvédelmi követelmények érvényesítése a  
humuszmentésre vonatkozóan.  

 

- 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.” 

 

Kulturális örökségvédelem: 
- A tárgyi létesítmények kialakítása során az elsődleges földmunkák (humuszmentés, munkaárok  
földtömeg kiemelése) csak régészeti megfigyelés mellett végezhetők.  

- A tárgyi létesítmény műszaki átadás-átvételéhez és forgalomba helyezésének hozzájárulásához  
feltétel a régészeti kutatás ellátását igazoló régészeti dokumentum bemutatása.  

 

Erdővédelem:   
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A beruházás az erdőről az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 77. §-
a szerint erdő igénybevételével jár, melyet a kérelmezőnek a beruházás megkezdése előtt az erdészeti  
hatóságnál engedélyeztetnie kell.  

 

Termőföld mennyiségi védelme: 

Mivel a Kékcse-Kisvárda 381. számú főút 43+340-47+237 km szelvények között és a 4149.  
számú összekötő út 0+000-0+216 km szelvények között tervezett kerékpárút építése és csapadékvíz elvezető 
rendszer megvalósítása mezőgazdasági művelés alatt álló területek igénybevételével jár, így a jogszabály 
értelmében a beruházás csak a nyomvonal-kijelöléssel érintett termőföldek más célú végleges 
hasznosítására adott, jogerős ingatlanügyi hatósági engedély birtokában kezdhető meg.  

 

Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/6648-1/2017. ált. számú (4919-1/2017. 
saját számú) szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírásokkal hozzájárult a tervezett tevékenység 
megvalósításához: 

- A kivitelezésnél és a végleges forgalomba helyezést megelőző munkálatoknál, ellenőrző üzempróbáknál, 
stb. a felszín alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell 
tartani. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a létesítmények megvalósításánál, 
használatba vételénél úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. 
(IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket ne haladja 
meg. 

- Amennyiben a csapadékvíz elvezető/elhelyező létesítmények nem csak az út víztelenítését szolgálják, 
hanem a hozzá kapcsolódó vízgyűjtőterület káros csapadékvizektől való mentesítését is, úgy megvalósításuk 
vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység.  

- 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. 

 

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját, azaz 
250.000,-Ft-ot a környezethasználó megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 
 
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztályához 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.  

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

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak jelen határozat elleni jogorvoslat 
keretében támadható meg. 

Az előzetes vizsgálati eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja 125.000.-Ft. 
Természetes személyek és civil szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: az előzetes 
vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2.500.- Ft. 
 
A fellebbezési díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-
00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg. Az 
átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a 
határozat ügyszámát is. 
 
A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. 

A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról illetve az Pest Megyei 
Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet. 

 

 

INDOKOLÁS 
 

Kékcse Község Önkormányzat (4494 Kékcse, Fő u. 116.) meghatalmazásából az ENVIRO-EXPERT Kft. (4028 
Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) a 8153-1/2017. iktatási számon 2017. augusztus 15-én a Kékcse-Kisvárda 381. 
számú főút 43+340 – 47+237 km szelvények között és a 4149. számú összekötő út 0+000 – 0+216 km 
szelvények között kerékpárút építés és csapadékvíz elvezetés II. ütem megvalósítására vonatkozó előzetes 
vizsgálatára irányuló kérelmet nyújtott be a Főosztályra. 
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A tervezett tevékenység: 
 
Kisvárda Város Önkormányzata élve a további pályázati lehetőségekkel és az állam támogatásával az elmúlt években 
három kerékpárutat épített a városban, melyek Ajak, Anarcs és Fényeslitke települések felé vezetnek és elnyerte a 
„Kerékpárosbarát település” címet 2016.-ban. Várhatóan a pályázati ciklusban újabb kerékpárút építésére lesz 
lehetőség Kisvárda és Kékcse település között. A tervezést 2 ütemre bontották. A kerékpárút első ütemének (az Aldi 
Áruház bekötő útjától Kisvárda, Belfő csatorna hídjáig tartó szakasza) engedélyes terve jelenleg már engedélyezés 
alatt van. A második ütem a Kékcse-Kisvárda 381. számú főút 43+340 - 47+237 km szelvények között kerékpárút 
megépítése. 
 
A kerékpárút a 381 sz. közúttal párhuzamosan kerül kialakításra.   
Kerékpárút érintett szakasza: 0+000 – 3+750 km.   
A tervezett külterületi kerékpárút (II. ütem) Kékcse belterületi határától indul és Kisvárda külterületén az Aldi Áruház 
feltáró útjának keresztezése után a 3+750 km szelvényben ér véget.   
A burkolatkialakítás 2,60 m szélességben történik, mindkét oldalán 1,0 m széles padkával. A nyomvonalon a 
burkolatszél melletti padka nemesített padkával (M56 mechanikai stabilizáció) kerül kialakításra. 
 
A beruházás 2014-2020. közötti Európai Uniós támogatási időszakban, uniós források felhasználásával tervezett. A 
megvalósítás várható üteme: 2017-2020. 
 
Részletes leírást a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmazza.  

 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 
A környezethasználó az előzetes vizsgálatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezdeményezte 
a Főosztálynál, tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás szerepel a hivatkozott rendelet 3. sz. mellékletének 87. 
pontjában.  

87. Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, 
kerékpárutak (amennyiben nem tartozik az  
1. számú mellékletbe) 

c) az előző pontokba nem tartozó országos közút, helyi 
közút, a közforgalom elől el nem zárt magánút és 
kerékpárút védett területen, Natura 2000 területen, 
barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül 

 
A tervezett beruházás a HUHN20113 azonosítójú (Kisvárdai gyepek) Natura SCI területet érint, ezért a beruházás 
előzetes vizsgálat köteles és a Főosztály döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységnek 
minősül. 

A Főosztály, a benyújtott kérelmet és mellékleteit megvizsgálta és a 8153-1/2017. számú végzésben hiánypótlásra 
szólította fel (igazgatási szoláltatási díj megfizetésére vonatkozóan) az ügyfelet. A hiánypótlást teljeskörűen 2017. 08. 
24-én teljesítették. 
 
Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. 
(III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: díjrendelet) 1. sz. melléklet 35. főszáma alapján díjköteles, a díj mértéke 250.000. 
Ft.  

A közigazgatási hatósági eljárás 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. Az ügyfél az eljárás 
során az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette egyéb eljárási költség nem merült fel. 
 
A Ket. 71/A. § (1) bekezdése alapján a kérelemre indult eljárásban - a 71/A. § (6) bekezdésében foglalt esetek 
kivételével - a hatóság a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz. 
 
Fentiek alapján a Főosztály a 8153-2/2017. sz. döntésében függő hatályú végzést hozott. A függő hatályú 
végzéshez nem kapcsolódnak joghatások, mivel az ügy érdemében 2 hónapon belül döntöttem. 
 
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 a 8153-4/2017. számon a telepítés helye szerinti település, Kékcse Község és Kisvárda Város 
Jegyzőinek is megküldte, akik gondoskodtak a közlemény közhírré tételéről. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan sem a 
Főosztályhoz, sem Kékcse Község és Kisvárda Város Jegyzőihez nem érkezett észrevétel. 
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A Főosztály a 8153-5/2017. számú végzésében belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult a Hortobágyi 

Nemzeti Park Igazgatósághoz (4024 Debrecen Sumen u. 2.), mint a természeti értékek természetvédelmi 

kezelőjéhez, hogy adja meg a rendelkezésére álló adatokat, illetve tájékoztasson az ügy szempontjából lényeges 

tényekről. 
 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 3913-2/2017. számon az alábbi jogsegélyt adta: 

„A tervezett kerékpárút nyomvonala a 381 sz. főút Kisvárda-Kékcse viszonylatában a jobb  
oldalon húzódik. A nyomvonal ténylegesen érinti a Kisvárda 0208/3b hrsz-ú ex lege védett  
területet, a 0205/1-2 hrsz-ú Natura 2000-es, valamint a 0205/4 hrsz-ú ex lege védett és Natura  
2000-es területeket. Az érintett területek nyomvonal menti részeiről felmérésből származó  
jelölő, védett vagy fokozottan védett fajok adataival nem rendelkezünk.”  

 
A Főosztály a 8153-9/2017. számú levelében a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás megindításáról, 
mint ismert ügyfelet a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.) és az érintett ingatlanok 
tulajdonosait értesítette. 
 
A Főosztály a 8153-22/2017. számú végzésében hiánypótlást írt ki a tervezőnek, amit 2017. október. 06.-án 
teljeskörűen teljesítettek. 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott dokumentáció, a szakhatóság állásfoglalása, 
igénybevett szakértők állásfoglalása és a rendelkezésre álló adatok alapján ítéli meg a tervezett tevékenység 
környezetre gyakorolt hatását, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. 

 
A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárás során a 8153-6/2017. számú ügyiratban a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. 
rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázata alapján szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban 
környezet- és település-egészségügyre kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztályát, a kulturális örökség (műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott 
régészeti lelőhelyek) védelmére kiterjedően a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza 
Járási Hivatal Hatósági Főosztályának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, a termőföldre gyakorolt hatások 
vizsgálatára kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, az 
erdővédelemre kiterjedően a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi 
Főosztályát, a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei 
Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Földhivatali Osztályát, a tevékenység végzésének a földtani környezetre 
gyakorolt hatása tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati 
Osztályát kereste meg, továbbá a 8153-7/2017. számú végzésben a Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. számú 
melléklet II. táblázatának 3. pontja alapján szakhatósági állásfoglalást kért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. 

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

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 
Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya az SZ/84/02836-2/2017. számon az alábbi 
nyilatkozatot adta (nyilatkozatát előírással adta meg, amely előírás jelen határozat rendelkező részében, mint 
Termőföldvédelmi előírás szerepel), melyet az alábbiakkal indokolt: 

„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: ENVIRO-EXPERT Kft. 4028 Debrecen, Hadházi út 7. 1/5.; készült: Debrecen, 2017. 
július) alapján adta ki. 

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.” 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztálya 
a HB-03/ERD/13756-2/2017. számú nyilatkozatot adta (nyilatkozatát előírással adta meg, amely előírás jelen 
határozat rendelkező részében, mint erdővédelmi előírás szerepel), melyet az alábbiakkal indokolt: 



 6 
„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. Rendelet 5. melléklet I. táblázat 6. pontjában meghatározott 
szakkérdést megvizsgálta az erdészeti hatóság a fenti hivatkozási számú eljárásában. 
Szakkérdés vizsgálatának feltétele: Ha az eljárás erdőt érint, és ugyanezt a szakkérdést korábban önálló 
eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták. 
Vizsgálandó szakkérdés: a) az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata, b) ha az eljárás során vizsgált beruházás 
vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétel 
engedélyezhetőségének a vizsgálata. 
Az erdészeti hatóság a rendelkezésre álló elektronikus dokumentáció és az Országos Erdőállomány Adattár 
adatai alapján megállapította, hogy a tervezett beruházás erdőtervezett területet érint, melyek az alábbiak:  
Kékcse 04/2 hrsz-ú földrészleten fekvő Kékcse 9 A erdőtervi azonosítójú erdőrészlet, 
 
Kisvárda 0222 c hrsz-ú földrészleten fekvő Kisvárda 1 A erdőtervi azonosítójú erdőrészlet, 
Kisvárda 0222 b hrsz-ú földrészleten fekvő Kisvárda 2 A erdőtervi azonosítójú erdőrészlet, 
Kisvárda 0217/2 hrsz-ú földrészleten fekvő Kisvárda 19 A erdőtervi azonosítójú erdőrészlet, 
Kisvárda 0205/7 hrsz-ú földrészleten fekvő Kisvárda 22 A erdőtervi azonosítójú erdőrészlet. 
 
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 77. §-a szerint erdő 
igénybevételével jár, melyet a kérelmezőnek a beruházás megkezdése előtt az erdészeti hatóságnál 
engedélyeztetnie kell. A hatóság megállapítja, hogy a beruházás a környező erdőterületekre valószínűleg 
hatást nem gyakorol. 
A fentiek miatt az erdészeti hatóság feltétel előírásával hozzájárul a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 
elfogadásához: a fent leírt erdőterületekre vonatkozóan az igénybevételi eljárást a beruházás megkezdéséig a 
beruházó folytassa le a hatóság előtt.  
 
Továbbá kérem tájékoztatni a kérelmezőt az alábbiakról: 
A Kékcse 02/6 hrsz.-ú,  
a Kisvárda 0205/2 b hrsz-ú,  
a Kisvárda 0180/5 b hrsz-ú, 
a Kisvárda 0180/6 b hrsz-ú földrészletek nem minősülnek erdőnek, ezen területek igénybevételének 
engedélyezésére az illetékes földügyi hatóság jogosult.  
 
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 
10667/2/2017. számú nyilatkozatot adta (nyilatkozatát előírással adta meg, amely előírás jelen határozat rendelkező 
részében, mint termőföld mennyiség védelmi előírás szerepel), melyet az alábbiakkal indokolt: 

 „A mellékletben megküldött, ENVIRO-EXPERT Kft. (4028 Debrecen, Hadházi út 7. 1/5.) által készített  
előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a Kékcse-Kisvárda településeket  
összekötő út nyomvonala mentén tervezett kerékpárút és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése  
részben mezőgazdasági művelés alatt álló (szántó, rét, legelő és erdő művelési ágban  
nyilvántartott) külterületi ingatlanokat érint.  
A 2007. évi CXXIX. törvény (termőföld védelméről szóló) 10. § (1) bekezdés értelmében  
"Az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet termőföldet más célra hasznosítani. Az engedély  
hiánya estén 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."  
Mivel a Kékcse-Kisvárda 381. számú főút 43+340-47+237 km szelvények között és a 4149.  
számú összekötő út 0+000-0+216 km szelvények között tervezett kerékpárút építése és csapadékvíz elvezető 
rendszer megvalósítása mezőgazdasági művelés alatt álló területek igénybevételével jár, így a jogszabály 
értelmében a beruházás csak a nyomvonal-kijelöléssel érintett termőföldek más célú végleges hasznosítására 
adott, jogerős ingatlanügyi hatósági engedély birtokában kezdhető meg. 
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 alapján történt.  
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Földhivatali Osztályának  
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 Osztálya a BO/15/1894-
2/2017. számú nyilatkozatot adta: 
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„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről  
szóló 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. számú melléklet 1. táblázat 8.  
pontjában szereplő szakkérdés vizsgálat feltételei nem állnak fenn, mert a tervezett tevékenység 
vonatkozásában nem merül fel olyan hatásviselő környezeti elem vagy rendszer, melynek védelme, 
érintettsége a bányafelügyelet hatáskörébe tartozik, sem olyan környezetveszélyeztetés, amely elleni 
védelmet a bányafelügyelet hatáskörébe utalja jogszabály.”  
 

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztályának 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya az SZ-10/106/002276-2/2017. számú nyilatkozatot adta (nyilatkozatát 
előírással adta meg, amely előírás jelen határozat rendelkező részében, mint kulturális örökségvédelmi előírás 
szerepel), melyet az alábbiakkal indokolt: 

 „A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és  
Természetvédelmi Főosztály a Kékcse-Kisvárda 381. számú főút 43+3400-47+237 km szelvények  
között és a 4149. számú összekötő út 0+000-0+216 km szelvények között kerékpárút építés és  
csapadékvíz elvezetés II. ütem megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása tárgyában  
szakkérdés vizsgálatát kezdeményezte Hatóságomnál 2017. szeptember 6. napján.  
A szakkérdésben történt megkeresésre a kikötéseket a következőkre való tekintettel javasoltam.  
A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a hatósági  
nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyeket érint.  
Az érintett települések területe régészeti szempontból viszonylag jól kutatott, ám a már nyilvántartott  
régészeti lelőhelyekkel kapcsolatosan is meg kell jegyeznünk, hogy nem csak ezeken a területeken lehet 
régészeti leletek előkerülésére számítani. Szabolcs:Szatmár-Bereg megye területén szisztematikus  
régészeti terepbejáráson alapuló régészeti topográfia nem készült, így nem rendelkezünk minden olyan  
területről adatokkal, ahol régészeti leletek eredeti összefüggéseikben találhatóak a földben, ezért hosszú  
nyomvonalat érintő beruházás során érinthetnek feltáratlan, érintetlen lelőhelyeket, így a Kékcse-  
Kisvárda közötti kerékpárút építése során nem csak elérhetik a feltételezhető régészeti rétegeket, hanem  
át is vághatják azt.  
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 19. § (2) bekezdése  
értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében  
mozdíthatók el. A Kötv. 22. § (1) bekezdése szerint „nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással  
kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni.”   
 
A Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja szerint „a nyilvántartási adatok és - ha rendelkezésre áll - az  
előzetes régészeti dokumentáció adatai, valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatása  
alapján a védettségi fokozat figyelembevételével a hatóság - jogszabályban meghatározottak szerint - a  
megelőző feltárás keretében  
a) régészeti megfigyelést ír elő, ha  
aa) a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti  
lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit,  
ab) a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos,  
ac) a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökség elemeinek  
jelentkezési szintjét,  
ad) a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával bolygatták,  
vagy  
ae) a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el.”  
Az előirt módszer a régészeti megfigyelés.  
A régészeti megfigyelés a Kötv. 7. § 36. pontja szerint a beruházás földmunkájának régész által a  
helyszínen történő folyamatos figyelemmel kisérése és a tevékenység régészeti dokumentálása.  
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016 (XII.28.) Korm. rendelet  
(továbbiakban: Korm. r.) 19. § (1) bekezdése szerint: „Ha a régészeti megfigyelés során régészeti  
bontómunka válik szükségessé, akkor - legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig - az  
előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges  
leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.”  
A régészeti szakfeladatok elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése alapján a feltárás helye szerinti  
megyében székhellyel rendelkező megyei hatókörű városi múzeum (Jósa András Múzeum 4400  
Nyíregyháza, Benczúr tér 21. Régészeti Osztály, Jakab Attila, 42/315-722) jogosult.  
A szakkérdés vizsgálata a közigazgatási hatóság; eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  
2004. évi CXL. törvény 14. § (5) bekezdésén, illetve a Korm. r. 71. § és 72. §-án alapszik.  
Hatóságom hatáskörét a Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a környezetvédelmi és  
természetvédelmi hatósági es igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.)  
Korm. rendelet 5. melléklet 1. táblázat 4. pont B oszlopa, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok  
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) Mvm utasltás 24. §-a, illetékességét a  
Korm. r. 1. sz. mellékletének 16. pontja határozza meg.” 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztály 
az SZ/NEF/01298-2/2017. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát és megállapította, hogy 
 

„tervezett beruházás jelentős környezet-egészségügyi hatást nem eredményez, így az engedély kiadásához a 
vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására javaslatot nem tesz.  

Indokolás 
Kékcse Község Önkormányzata (4494 Kékcse, Fő u. 116.) meghatalmazásából eljáró ENVIRO-EXPERT  
Kft. (4028 Debrecen, hadházi u. 7.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi  
Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.)  
előtt, KÉKCSE-KISVÁRDA 381. SZÁMÚ FÖÚT 43+340 - 47+237 KM SZELVÉNYEK KÖZÖTT ÉS A  
4149. SZÁMÚ ÖSSZEKÖTÖ ÚT 0+000 - 0+216 KM SZELVÉNYEK KÖZÖTT KERÉKPARÚT ÉPÍTÉS  
ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS II. ÜTEM megvalósítására vonatkozó előzetes környezeti vizsgálat  
ügyében kérelmet terjesztett elő. Az eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Népegészségügyi Főosztálya meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai állásfoglalás  
kialakítására vonatkozó feladat és hatáskörrel rendelkezik.  
A megkereső főosztály által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének  
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, az egységes környezethasználati  
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § rendelkezéseinek, valamint a  
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről  
szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott szakkérdésekre [A  
környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a 
felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló 
körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védő távolságok 
véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi 
követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére 
kiterjedően] ,is a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 
megállapította, hogy: 
a kerékpárút és csapadékvíz elvezetés megvalósítása és azt követő üzemeltetése település és  
környezet-egészségügyi szempontból a szakértői anyagban bemutatott adatok és számítások  
alapján nem jelent szignifikáns egészségkárosító kockázatot, erre tekintettel a rendelkező  
részben rögzítettek szerint foglalt állást.  
Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam.  
Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, 
illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi  
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.)  
Korm. rendelet, illetékességét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás  
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 21. § (1) bekezdése valamint a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. 
§ (1) bekezdése alapján állapítottam meg.”  
 

 
Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a 36500/6648-
1/2017.ált. (4919-1/2017. saját számú) számon előírás nélkül adta meg az alábbi indokolással: 
 

„A Főosztály 2017. szeptember 05-én érkezett 8153-7/2017. számú megkeresésében Kékcse-Kisvárda 381. 
számú főút 43+340-47+237 km szelvények között és a 4149. számú összekötő út 0+000-0+216 km 
szelvények között kerékpárút építés és csapadékvíz elvezetés II. ütem megvalósítására vonatkozó előzetes 
vizsgálata ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásában szakhatósági állásfoglalás megszerzésére 
irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. A Főosztály az előzetes vizsgálati 
eljárásban a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. számú melléklete II. táblázatának 3. 
pontja alapján az alábbi szakkérdésben kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági 
állásfoglalásának megadását: 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, 
valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve 
határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a 
tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol (vízgazdálkodási 
hatáskörben eljárva)” 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége 
védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e (vízvédelmi 
hatáskörben eljárva)” 
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tervezett tevékenység megvalósításának környezetvédelmi 
engedélyezéséhez a rendelkező részben foglalt előírással hozzájárult tekintve, hogy az előzetes vizsgálati 
dokumentáció és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján a tevékenység megvalósításából, használatba 
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vételéből - a rendelkező részben foglaltak betartása esetén - vízgazdálkodási és vízvédelmi 
szempontból a vizekre és vízbázisra, az árvíz és jég levonulására, a mederfenntartásra káros hatás nem 
feltételezhető.  
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kérelem és mellékelt dokumentumok, a rendelkezésére álló adatok 
alapján a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 3. 
pontjában foglalt szakkérdést megvizsgálta és alábbiakat állapította meg: 
- Az építési beruházás a terület előkészítéséből (tereprendezés, humuszmentés), az alapanyagok 
beszállításából, a kialakított töltésen aszfaltozott kerékpárút kialakításából, a csapadékvíz-elvezető rendszer 
részbeni rekonstrukciójából, valamint a terület helyreállításából (humuszterítés) áll.  
- A burkolt felszínről az összegyülekező csapadékvizet a meglévő csapadékvíz gyűjtő árkokba vezetik, 
ahonnan a víz elszivárog, elpárolog. A csapadékvíz a burkolatlan felületeken a talajba szivárog. 
- A tervezett beruházás során a 381. sz. út melletti meglévő csapadékvíz-elvezető árokrendszer fejlesztésre 
kerül, javítva a csapadékvizek optimális levezetését, csökkentve a csapadékok kártételeinek mértékét a 
térségben. 
- A tevékenységhez kapcsolódóan csak a gépkezelők szociális tevékenységéhez kapcsolódóan várható 
vízfelhasználás. 
- Technológiai szennyvíz nem keletkezik. 
- A tevékenység során a poremisszió csökkentése érdekében a területen időszakosan locsolást végeznek, 
melynek vízfelhasználása beruházási szinten 100 m

3
. 

- A munkaterületek környezetében tárolt hulladékokból csurgalékvízre nem kell számítani, a tárolt hulladék 
jellegéből kifolyólag. A tárolt építési törmelékből szennyezőanyag kioldódás nem várható, a csapadékvíz 
szennyeződése kizárható.  
A felszín alatti víz állapota szempontjából a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben Kisvárda és Kékcse közigazgatási 
területe az érzékeny felszín alatti területek közé került besorolásra. 
A tervezett létesítmény kijelölt, vagy becsült felszínalatti ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetet nem érint.  
A fenti körülmények között végzett tevékenység a rendelkező részben foglaltak maradéktalan betartása, 
valamint a technológiai fegyelem szigorú betartása esetén 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 Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 71/2015. (III. 
30.) Korm. rendelet) 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 3. pontjában megállapított 
hatáskörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § 
(6) bekezdése szerinti tartalommal adta meg. 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdése alapján a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül 
köteles megadni. 
A fellebbezési jogról tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam. 
A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot a fenti saját számra történő hivatkozással a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen.” 

A Főosztály a 8153-8/2017. számú végzésében belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult Kékcse Község és 
Kisvárda Város Jegyzőjéhez, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőihez, hogy 
nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a tervezett tevékenység az érintett település jelen eljárás időpontjában 
hatályos településrendezési eszközeivel, valamint a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 
önkormányzati szabályozással összhangban van-e. 

Kisvárda Város Jegyzője:  

- a 2/3624/2017. számon az alábbi nyilatkozatot tette Kisvárda település vonatkozásában: 

„…A belföldi jogsegély teljesítéséhez közlöm, hogy a fent nevezett tevékenység a helyi környezet- és 
természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban van.…”  

-  továbbá a 2/1046-26/2016. számon az alábbi belföldi jogsegélyt adta Kisvárda település vonatkozásában: 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és  
Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és  
Természetvédelmi Osztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14) 8153-8/2017. iktatószámú végzéssel történő 
megkeresésére, - belföldi jogsegély keretében - az alábbi nyilatkozatot teszem.  

- A Kékcse-Kisvárda 381. számú főút 43+340-47+237 km szelvények között és a 4149. számú  
összekötő út 0+000-0+216 km szelvények között kerékpárút építés és csapadékvíz elvezetés II. ütem  
megvalósítása jelenleg nincs összhangban Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról szóló többször módosított 27/2011  
 
(XI.30.) sz. önk. rendelet (a továbbiakban:HÉSZ) előírásaival.  



 10 
- Az összhang megteremthető.  
- A HÉSZ módosítása folyamatban van.  
- Nincs információnk arra vonatkozóan, hogy az építési engedélyezési eljárást mikor indítják, ezért  

arra nem tudunk válaszolni, hogy a benyújtás időpontjáig lezárul e az összhang megteremtése  
céljából induló eljárás.  

- a HÉSZ letölthető Kisvárda honlapjáról 
- A tervezett tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel összhangban van.  

 
Az ügyben eljárási költség nem merült fel.  

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemben hozott határozat, ennek  

hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.  
INDOKOLÁS 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  

Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és Természetvédelmi Osztály (4400  

Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) 8153-8/2017. iktatószámú végzéssel belföldi jogsegély keretében - mint a  

Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét (4600 Kisvárda, Szent László utca 7-11.)  

nyilatkozattételre hívott fel, a tervezett Kékcse-Kisvárda 381. számú főút 43+340-47+237 km szelvények  

között és a 4149 . szám ú összekötő út 0+000-0+216 km szelvények között kerékpárút építés és csapadékvíz  
elvezetés II. ütem megvalósításával kapcsolatosan.  

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

továbbiakban: Ket.) 26. §. (1) bekezdése rögzíti:  

„,(1) Jogsegélyt akkor lehet kémi, ha  

a) az ügyben a megkereső hatóság illetékességi területén kívül kell valamely eljárási cselekményt  

elvégezni.  
 b) azt az ügyfél jogos érdeke vagy a költségtakarékosság indokolja, vagy  

c)  az ügy elbírálásához olyan adat vagy irat szükséges, amellyel más hatóság, egyéb állami,  önkormányzati  
szerv vagy - ha torvény meghatározott ügyfajtában lehetővé teszi - egyéb szerv vagy személy rendelkezik.”  
 
Megállapítottam, hogy a Kékcse-Kisvárda 381.számú főút 43+340-47+237 km szelvények között és a 4149.  
számú összekötő út 0+000-0+216 km szelvények között kerékpárút építés és csapadékvíz elvezetés II. ütem  
megvalósítása jelenleg nincs összhangban Kisvárda Város Önkormányzatának Helyi építési szabályzatról és 
a szabályozási tervek elfogadásáról szóló többször módosított 27/2011. (XI.30.) rendelet (a továbbiakban: 
HÉSZ) előírásaival.  
A tervezett létesítmény és a HÉSZ összhangja azonban megteremthető. ezért a HÉSZ előírásainak  
módosítása szükséges.  
Nincs információnk arra vonatkozóan, hogy az építési engedélyezési eljárást mikor indítják, ezért arra nem  
tudunk válaszolni, hogy a benyújtás időpontjáig lezárul e az összhang megteremtése céljából induló eljárás.  
A szabályozási terv és a HÉSZ előírásai megtekinthetőek elektronikus formában Kékcse község honlapján és 
a nemzeti jogtárban, ezért azok elérhetőségeit a rendelkező részben megadtam. A tervezett tevékenység a  
helyi környezet- és természetvédelemmel összhangban van.  
Előzőek, valamint a hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján döntöttem a rendelkező részben foglaltak  
szerint.  
Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről 

nem rendelkeztem.   
Végzésem ellen a jogorvoslatot a Ket. 98. § (2) bekezdése alapján zártam ki.   
Hatáskörömet, a Ket. 26. § (1), (5) bekezdései, illetékességemet a Ket. 21. § (1) bekezdésének b.) pontja 

állapítja meg.” 

- a 1150/2017. számon pedig Kékcse község vonatkozásában az alábbi jogsegélyt adta: 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és  
Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és  
Természetvédelmi Osztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14) 8153-8/2017. iktatószámú végzéssel történő 
megkeresésére, - belföldi jogsegély keretében - az alábbi nyilatkozatot teszem.  

- A Kékcse-Kisvárda 381. számú főút 43+340-47+237 km szelvények között és a 4149. számú  
összekötő út 0+000-0+216 km szelvények között kerékpárút építés és csapadékvíz elvezetés II. ütem  
megvalósítása jelenleg nincs összhangban Kékcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének a  
6/2014.(IV.30) önkormányzati rendelettel módosított Helyi építési szabályzatról és a  
szabályozási tervek elfogadásáról szóló 15/2007 (X.31) rendelet (a továbbiakban:HÉSZ)  
előírásaival.  

- Az összhang megteremthető.  
- A HÉSZ módosítását tervezi Kékcse Község Önkormányzata.  

 
- Nincs információnk arra vonatkozóan, hogy az építési engedélyezési eljárást mikor indítják, ezért  
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arra nem tudunk válaszolni, hogy a benyújtás időpontjáig lezárul e az 
összhang megteremtése  
céljából induló eljárás.  

- a HÉSZ letölthető a http://kekcse.hu/digitalcity/servletIPublishedFileServlet/AABHADSY/01-  
2007+-+KEKCSE+RT.rar címről, illetve a nemzeti jogtárból www.njt.hu. 

- A tervezett tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel összhangban van.  
 
Az ügyben eljárási költség nem merült fel.  

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemben hozott határozat, ennek  

hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.  
INDOKOLÁS 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  

Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és Természetvédelmi Osztály (4400  

Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) 8153-8/2017. iktatószámú végzéssel belföldi jogsegély keretében - mint a  

Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét (4600 Kisvárda, Szent László utca 7-11.)  

nyilatkozattételre hívott fel, a tervezett Kékcse-Kisvárda 381. számú főút 43+340-47+237 km szelvények  

között és a 4149 . szám ú összekötő út 0+000-0+216 km szelvények között kerékpárút építés és csapadékvíz  

elvezetés II. ütem megvalósításával kapcsolatosan.  

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

továbbiakban: Ket.) 26. §. (1) bekezdése rögzíti:  

,,(1) Jogsegélyt akkor lehet kémi, ha  

a) az ügyben a megkereső hatóság illetékességi területén kívül kell valamely eljárási cselekményt  

elvégezni.  
 b) azt az ügyfél jogos érdeke vagy a költségtakarékosság indokolja, vagy  

c)  az ügy elbírálásához olyan adat vagy irat szükséges, amellyel más hatóság, egyéb állami,  önkormányzati  
 
szerv vagy - ha torvény meghatározott ügyfajtában lehetővé teszi - egyéb szerv vagy személy rendelkezik.”  
 
Megállapítottam, hogy a Kékcse-Kisvárda 381.számú főút 43+340-47+237 km szelvények között és a 4149.  
számú összekötő út 0+000-0+216 km szelvények között kerékpárút építés és csapadékvíz elvezetés II. ütem  
megvalósítása jelenleg nincs összhangban Kékcse Község Önkormányzatának a 6/2014.(IV.30)  
önkormányzati rendelettel módosított Helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek  
elfogadásáról szóló 15/2007 (X.31) rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) előírásaival.  
A tervezett létesítmény és a HÉSZ összhangja azonban megteremthető. ezért a HÉSZ előírásainak  
módosítása szükséges.  
Nincs információnk arra vonatkozóan, hogy az építési engedélyezési eljárást mikor indítják, ezért arra nem  
tudunk válaszolni, hogy a benyújtás időpontjáig lezárul e az összhang megteremtése céljából induló eljárás.  
A szabályozási terv és a HÉSZ előírásai megtekinthetőek elektronikus formában Kékcse község honlapján és 
a nemzeti jogtárban, ezért azok elérhetőségeit a rendelkező részben megadtam. A tervezett tevékenység a  
helyi környezet- és természetvédelemmel összhangban van.  
Előzőek, valamint a hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján döntöttem a rendelkező részben foglaltak  
szerint.  
Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről 

nem rendelkeztem.   
Végzésem ellen a jogorvoslatot a Ket. 98. § (2) bekezdése alapján zártam ki.   
Hatáskörömet, a Ket. 26. § (1), (5) bekezdései, illetékességemet a Ket. 21. § (1) bekezdésének b.) pontja 

állapítja meg.” 

 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható környezeti 
hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 
 
Környezeti zaj:  

Zajvédelmi szempontból a munkálatok legnagyobb zajkibocsátással járó része a tereprendezés, útkialakítás és 
csapadékvíz-elvezető rekonstrukciós munkák. 
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 kisebb-nagyobb mértékben. 
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 sem műszaki, sem 
munkaszervezési intézkedéssel nem csökkenthető a zajkibocsátás, ezért a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § 
(1) bekezdése értelmében a kivitelezőnek felmentést kell kérnie a Kormányhivataltól a zajkibocsátási 
határértékek betartása alól. 

http://kekcse.hu/digitalcity/servletIPublishedFileServlet/AABHADSY/01-
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Levegőtisztaság-védelem:  

A dokumentációban bemutatták a közvetlenül érintett területeken dolgozó munkagépek, dízel üzemű járművek 
légszennyező anyag kibocsátásaiból, a munkaterületeken mozgó munkagépek földmunkáiból (humuszolás, 
tereprendezés) eredő porfelverődés és a szállítási tevékenység kibocsátásaiból eredő légszennyező anyag 
kibocsátás következtében kialakuló koncentráció növekedés mértékét. A kialakuló légszennyező anyag koncentráció 
egyik légszennyező anyag esetében sem éri el a levegőterheltségi szint egészségügyi határértékeit.  

A létesítés hatásterületét a földmennyiség mozgatásából (tereprendezés) származó kiporzás, a szálló por (PM10) 
koncentrációja határozza meg. A szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentése, illetve megelőzése érdekében a 
munkaterület rendszeres locsolásával elérhető 50%-os kibocsátás csökkenést vettek figyelembe. A tervezett 
rendszeres locsolással a várható levegőt érő hatások elviselhetők, jelentősen nem terhelik a környező területek 
levegőminőségét. 

Hulladékgazdálkodás:  
A kivitelezés és üzemelés során engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenység végzése nem történik. 
A kivitelezési munkák során építési hulladékok keletkeznek, melyeket gyűjtést követően engedéllyel rendelkező cég 
részére adnak át. 
Az üzemeltetés során normál körülmények között nem képződik hulladék.  

 

Földtani Közeg:  

A helyszínen veszélyes anyagokból származó szennyezés nem valószínű tekintettel a mai alkalmazott kivitelezési 
technológiákra. A munkagépek rendszeres karbantartásával és forgalmi engedélyével a környezetvédelmi 
megfelelőség biztosított. A munkagépek tankolása és esetleges szervízelése a munkaterületen kívül, a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő telephelyen történik.  
A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy ásványolaj kerülhet, mely az ott dolgozó erő- és munkagépek, valamint 
szállítójárművek hibás hidraulikus munkahengereiből, és tömítéshibáiból származhat. Ennek előfordulása csak kis 
volumenű lehet. Ebben az esetben azonnali kárelhárítással meg kell akadályozni a terjedést.  
A dokumentációban bemutatott műszaki intézkedések és alkalmazott technológia pontos betartása, valamint a 
szakszerű kivitelezés és üzemvitel esetén várhatóan nem okoznak szennyezést.  

 
Természetvédelem:  

A tervezett kerékpárút nyomvonala országos jelentőségű védett természeti területet, valamint Natura 2000 és 
természeti területet érintenek. A nyomvonal a Nemzeti Ökológiai Hálózat „magterületének”, valamint „puffer 
területének” rézét képezi.  
A nyomvonal által érintett Kisvárda 0205/1, 0205/2b, 0205/2b, 0205/4, 0207, 0219, 0196 hrsz.-ú területek az európai 

közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és a 

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területek. (HUHN20113 Kisvárdai gyepek Különleges 

természetmegőrzési terület). 

A nyomvonal által érintett Kisvárda 0203/1, 0205/1, 0205/4, 0208/3b, 0219 hrsz.-ú területek az egyedi hatósági 

határozattal lehatárolásra váró ex lege védett területek Vidékfejlesztési Minisztérium által 2012. január 13-án kiadott 

Vidékfejlesztési Értesítő LXII. évfolyam 1. számában szerepelnek. A természet védelméről szóló 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 

területnek minősülnek.  

A nyomvonal által érintett Kisvárda 0203/1, 0205/1, 0205/2b, 0205/5c, 0205/6, 0196 hrsz.-ú területek a Hortobágyi 

Nemzeti Park Igazgatóság által átadott adatbázis alapján a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (Tvt.) 4.§ b) 

pontjában foglaltak alapján természeti területek. 

 

A Főosztály 8153-8/2017. számú végzésben belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult a Hortobágyi Nemzeti 

Park Igazgatósághoz, mint természetvédelmi kezelőhöz. Az Igazgatóság 8153-9/2017. számon érkezett belföldi 

jogsegélyben az alábbiakat közölte:„ A tervezett kerékpárút nyomvonala a 381. sz. főút Kisvárda-Kékcse 

viszonylatában a jobb oldalon húzódik. A nyomvonal ténylegesen érinti a Kisvárda 0208/3b hrsz.-ú ex lege védett 

területet, a 0205/1-2 Natura 2000-es, valamint a 0205/4 hrsz.-ú ex lege védett és Natura 2000-es területeket. Az 

érintett területek nyomvonal menti részeiről felmérésből származó jelölő, védett vagy fokozottan védett fajok 

adataival nem rendelkezünk.” 

 

A Főosztály 8153-22/2017. számú végzésben hiánypótlásra hívta fel az ügyfelet nyilatkozzon arra vonatkozóan, 

hogy a tervezett kerékpárút nyomvonala által érintett ex lege védett természeti területek megfelelnek-e a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2) bekezdés d) pont szerinti láp kritériumainak, mivel az 
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előzetes vizsgálati dokumentáció, valamint a mellékletét képező Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció alapján 

nem volt megállapítható. 

A Főosztályhoz 8153-24/2017. számon érkezett hiánypótlásra adott élővilágvédelmi szakértő nyilatkozata szerint: „a 

0203/1, 0205/1, 0205/4, 0208/3b és 0219 hrsz.-ú területek érintett szakaszai igen közel helyezkednek a 3814. sz. 

közút már kialakított, létező létesítményeihez. Az élőhelyek a szegélytől számított 6m-es sávon belül zavartak, 

bolygatottak. Mivel az érintett szakaszok jellemzői alapján nem igazolt a láp kritériumainak teljesülése (pl.: 

tőzegképződés nem jellemző), továbbra is javaslom a kerékpárút megvalósítását.” 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a munkaterületen található fák, cserjék irtása, valamint depóniák 

kialakítása tervezett. A fa- és cserjeirtási tevékenység a fészkelő madarak védelme érdekében csak fészkelési 

időszakon kívül végezhető. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rend. 27.§ (3) bekezdése alapján 

lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.  

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII törvény (továbbiakban Tvt.) 8. § (6) bekezdése alapján a vadon élő 

szervezetekre vonatkozó rendelkezések kiterjednek a faj minden egyedére, annak valamennyi fejlődési szakaszára, 

alakjára, állapotára, részére. 

A Tvt. 9. § (1) A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és 

kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget 

fenntartva kell végezni. 

A Tvt. 17. § (1) bekezdés szerint a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek 

élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és 

területek kíméletével kell végezni. 

A Tvt. 17. §  (2) A természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely típusára, jellemző vadon 

élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására. 

A Tvt. 42. § (1) bekezdése szerint tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli 
elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása. 
A Tvt. (2) Gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti 
feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről. 
A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, 

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

búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 

A 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. 

 

A fentieket figyelembe véve a Főosztály nem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány készítését, mivel 
a Kékcse-Kisvárda 381. számú főút 43+340 – 47+237 km szelvények között és a 4149. számú összekötő út 
0+000 – 0+216 km szelvények között kerékpárút építés és csapadékvíz elvezetés II. ütem megvalósítása és 
üzemeltetése során a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében szereplő szempontok 
értékelésével nem feltételezhető jelentős környezeti hatás; a tevékenység az egységes környezethasználati 
engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

A Főosztály a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy a kivitelezőnek felmentést kell kérnie a 
zajkibocsátási határérték alól, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, a 
tevékenység megkezdéséhez szükséges egyéb engedély beszerzése nem szükséges. 

Kisvárda Város Jegyzője által tett nyilatkozat szerint a tervezett nyomvonal a Kékcse település jelen eljárás 
időpontjában hatályos településrendezési eszközeivel nincs összhangban, azonban a településrendezési 
eszközök módosításával az összhang megteremthető, ezért a Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet 5. 
§ (2) bekezdésének cb) pontja alapján határozata rendelkező részében ezt a lehetőséget rögzítette, és előírta, 
hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni. 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan a szakigazgatási szervek megkeresésére a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. 
rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázata alapján került sor. 

A szakhatóság megkeresésére a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. számú melléklet II. 
táblázatának 3. pontja alapján került sor. 

A határozat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 67. § (1) bekezdése és a 
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, illetve 3.§, 4.§ és 5. §-ai szerint lefolytatott eljárásban, a Ket. 72. 
§ (1) bekezdése szerinti tartalommal, a 71. § (1) bekezdésnek megfelelően, határozati formában lett meghozva. 
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A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (1) d pontja 
és (2) bekezdése, 13. § (1) c pontja és (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

A határozat nyilvános közzétételéről a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerint gondoskodok. Az 
így közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekintem közöltnek és az azt követő 15 napon belül van lehetőség 
a fellebbezés előterjesztésére a Ket. 99. § (1) bekezdése alapján. Ha a határozat közlése postai úton történt, akkor a 
fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell számítani. 

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

Az eljárás és a fellebbezés díja a díjrendelet 2. § (1)(5)(6)(7) bekezdései és 1. sz. melléklet 35. főszáma alapján került 
meghatározásra. Az eljárási költség viseléséről a Ket. 158. § -a alapján döntöttem. 

A határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közlöm, így a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § 
(4) bekezdése alapján megküldöm. 
 
Nyíregyháza 2017. október 11.   

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Rozinka Zsolt Illés 

főosztályvezető 

 

 
 
A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. 


