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HATÁROZAT 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) Jász-Plasztik Kft. (5100 

Jászberény, Necső telep 1. sz.), mint környezethasználó megbízásából az Ökopajzs Kft. (5053 

Szászberek, Mátyás király u. 1. sz.) kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott előzetes 

vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a Nyíregyháza, Ipari Park, 01518/8 hrsz. alatti 

ingatlanon tervezett műanyag fröccsöntő üzem, raktár és munkásszálló megvalósításából nem 

feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység az egységes környezethasználati 

engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

 Tájékoztatjuk, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység megvalósításához, üzemeltetéséhez, 

felhagyásához a Főosztály - környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági - hatáskörébe tartozó 

egyéb engedélyek beszerzése nem szükséges. 

A Főosztály előírásai: 

Levegőtisztaság-védelem: 

- Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő 

működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely 

légszennyezettséget okoz. 

Természetvédelem, tájvédelem: 

- Fakivágás, növényzetirtás fészkelési időszakon kívül (augusztus 1.- március 15. között) 

végezhető, az esetlegesen előforduló idős, őshonos faegyedeket meg kell kímélni.  

- Az iparterületen a burkolt területek arányát szorítsák a lehető legkevesebbre, törekedjenek minél 

nagyobb kiterjedésű zöldfelületek létrehozására. 

- Az iparterület tájba illesztését megfelelő takarást biztosító többszintű (elsőrendű fafajok, 

másodrendű fafajok, cserjék) takarónövényzet telepítésével kell biztosítani és az üzemelés alatt 

fenn kell tartani. A fásítást megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberrel (pl.: erdőmérnök, 

kertészmérnök, stb.) meg kell terveztetni, és a tervben foglaltaknak megfelelően kell kivitelezni. 

A fásítás során invazív fajok telepítése tilos!  

A fásítási tervet az iparterület beépülésével egyidejűleg az egyes építési engedélyezési 

eljárásban az engedélyes tervdokumentáció részeként kell benyújtani. A fatelepítés 

megtörténtét legkésőbb a használatbavételi eljárásig köteles hitelt érdemlő módon 

igazolni. 
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- A fásítási tervnek tartalmaznia kell: a jelenlegi állapot leírását, a tervezett célállapotot, az 

alkalmazandó fa- és cserjefajok faját, a szaporítóanyag adatait (mag/csemete, kor, fejlettség), 

mennyiségét, ültetési hálózatát, az elvégzendő agrotechnikai lépéseket részletesen 

(talajelőkészítés, trágyázás, ültetés, öntözés, stb.), az ápolásra, pótlásra és fenntartásra 

vonatkozó előírásokat. 

- Amennyiben a munkálatok során védett madárfajok (parti fecske, gyurgyalag) 

megtelepedése tapasztalható, abban az esetben a költőüregek által érintett területen és 

közvetlen környezetében a költési és utódnevelési időszak végéig (kb. 2020.08.15-ig), a 

fészkektől számított 20 m-es védőtávolságon belül történő munkavégzés zavarhatja, 

veszélyeztetheti a védett faj költését, illetve a fészkek lerombolása során akár 

természetkárosítás is megvalósulhat!  

A védőtávolságon belül a munkálatok a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

munkatársával, Barna Péter természetvédelmi őrrel (06/30-20-56-372), valamint a 

Főosztállyal történő előzetes egyeztetést követően folytathatóak! 

 

Az eljárás során vizsgált szakkérdésben megfogalmazott előírások: 

A kulturális örökség védelme: 

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

teljes előzetes régészeti dokumentáció elkészítése szükséges: 

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 építési engedélyezés során be kell nyújtani Az építési 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 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. 

5. A tárgyi építmények műszaki átadás-átvételének és használatbavételi engedélyének 

hozzájárulásához feltétel a régészeti kutatás ellátását igazoló építési naplóbejegyzés 

másolatának bemutatása. 
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A termőföld védelme:  

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

bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos mezőgazdaságilag hasznosított területen 

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

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

tárolható. 

Az eljárásba bevont szakhatóság: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/7137-1/2019.ált. számon 

kiadott szakhatósági állásfoglalása: 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Nyíregyháza, Ipari Park, 01518/8 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 

műanyag fröccsöntő üzem, raktár és munkásszálló megvalósításának előzetes vizsgálata 

környezetvédelmi engedélyezéséhez a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi előírásokkal 

hozzájárul: 

1. A telephelyen létesítendő, csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó vízilétesítmények kialakítása és 

üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenység. 

A megvalósítandó vízilétesítmények kialakítása csak a vízügyi hatóság által kiadott végleges 

vízjogi létesítési engedély, az üzemeltetése végleges vízjogi üzemeltetési engedély birtokában 

kezdhető meg. 

2. A parkolók, rakodási terület, burkolt felületek csapadékvizének tisztítására előtisztító műtárgyat 

kell létesíteni. Az előtisztító berendezés beépítése vízjogi engedély köteles tevékenység. A 

vízilétesítmények megvalósítása csak vízjogi létesítési engedély birtokában történhet, amelyet 

hatóságomtól kell megkérni. A használatbavételhez hatóságom csak a vízjogi üzemeltetési 

engedély kiadását követően járulhat hozzá. 

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

tevékenységeknél, és csapadékvizek elhelyezésénél a felszín alatti vizek védelméről szóló 

többször módosított 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, valamint a felszíni vizek minősége 

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

kell tartani. 

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

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

tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) 

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

határértékeket meghaladó minőség romlást. 

5. A 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. 

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

érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése 

alól nem mentesít. 

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

írásban be kell jelenteni. 

A Főosztály megállapítja, hogy a 8776-1/2019. számú függő hatályú végzéshez nem fűződik joghatás, 

mivel az ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött. 
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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 határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon válik 

véglegessé. 

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

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

Természetvédelmi Főosztályához benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a 

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

döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A 

fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem 

volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.  

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

jogorvoslat keretében támadható meg. 

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

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

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

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

10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés 

benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. 

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

Kormányhivatalhoz való felterjesztéséről dönthet. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Jász-Plasztik Kft. (5100 Jászberény, Necső telep 1. sz.), mint környezethasználó megbízásából az 

Ökopajzs Kft. (5053 Szászberek, Mátyás király u. 1. sz.) 2019. november 11-én a Nyíregyháza, Ipari 

Park, 01518/8 hrsz. alatti ingatlanon tervezett műanyag fröccsöntő üzem, raktár és munkásszálló 

megvalósítására - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) bekezdése, és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Khvr.) 3. § (1) bekezdés a) pont szerinti - előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelmet és 

előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Főosztályra.  

Az előzetes vizsgálati dokumentáció munkarészeinek kidolgozásában szakértői jogosultsággal 

rendelkező szakértők vettek részt. 

A tevékenység bemutatása: 

Jász-Plasztik Kft. (5100 Jászberény, Necső telep 1. sz.) Nyíregyháza, Ipari Park, 01518/8 hrsz. alatti 

ingatlanon tervezett műanyag fröccsöntő üzem, raktár és munkásszálló megvalósítását tervezi.  

A tervezett létesítmény Nyíregyháza Keleti 2. úton, a 01518/8 helyrajzi szám alatt a Nyíregyházi Ipari 

Parkban található a 4. sz. főúttól K-re mintegy 1400 m-re, a 4925. sz. Újfehértó-Nyíregyháza összekötő 

úttól K-re 800 m-re, az M3 autópályától északra kb. 1100 m-re. Az ingatlan-nyilvántartás szerint a terület 

nagysága 4.9233 ha (49233 m
2
). Megközelítése a Debreceni út, Keleti 2. út felől történik. 

A tervezett tevékenység célja: A Jász-Plasztik Kft. műanyagipari tevékenységének kibővítését 

határozta el Nyíregyházán, amelynek eredményképpen a jelenleg meglévő gyárának szomszédságában 

01518/8 hrsz-ú ingatlanon műanyag fröccsöntő üzem, raktár és munkásszállót tervez létesíteni. 
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A tervezett létesítmények: 

1. jelű épület MUNKÁSSZÁLLÁS: 

A kétszintes épületbe 110 férőhelyes nem üzleti célú közösségi szálláshelyet valamint a jogszabályban 

előírt kiszolgáló helyiségek lesznek. 

A földszint - 8x5+5x2=50 férőhelyes. A sarok főbejárat szélfogón át előcsarnokba vezet, melyből az I. 

jelű lépcsőház és a főzési lehetőséget is biztosító étkező – konyha nyílik. A szélfogóhoz a porta és a 

személyzeti WC kapcsolódik. 

A 8db – közös előtérből nyíló kétszobás közös vizesblokkos , és a 5db egyszobás önálló vizesblokkos – 

szobaegységeken kívül , egy betegszoba is lesz. A II. jelű zárt lépcsőház mellett található a társalgó. A 

többi földszinti helyiség: az önálló WC (Ami a létesítményben látogatás céllal – vendégként tartózkodó – 

mozgáskorlátozottak részére is használható módon lesz kialakítva), a tisztaruha raktár, a szennyes ruha 

raktár, a gépészeti helység, a csomagtároló, a mosó – vasaló – szárító, valamint a takarítószeres 

helyiség. 

Az emelet (10x5+2x4+1x2=60 férőhelyes): Az I. jelű lépcsőház előteréből nyílik a társalgó és az étkező- 

konyha . A többi helyiség a földszinthez hasonlóan itt is középfolyosóról közelíthető meg. A 12db – közös 

előtérből nyíló kétszobás közös vizesblokkos, és a 1db egyszobás önálló vizesblokkos – 

szobaegységeken kívül, ezen a szinten is lesz egy betegszoba. A II. jelű lépcsőház mellett pedig a 

társalgó, a tisztaruha raktár, a takarítószeres helyiség, a szennyes ruha raktár, és a gépészeti helyiség 

található. 

Épület alapterülete: 

• Földszint: 906, 14 m
2
 

• Emelet: 891, 66 m
2
 

Összesen: 1797,80 m
2
 

2. jelű épület ÜZEM + RAKTÁR: 

Az ipari jellegű csarnoképületben üzem és raktárak lesznek, míg a kiszolgáló helyiségek kétszintes 

épületrészekbe kerültek. A fejépületben három lépcsőházzal biztosították a helyiségek funkcionális 

elkülönítését. A lépcsőházakhoz kapcsolódó hangsúlyos bejáratok közül a középső főbejáraton át 

közelíthetők meg az adminisztratív irodai helyiségek. Az üzemben dolgozók részére (100fő/műszak) 

külön bejáratot terveztek, míg a munkásszálló felőli bejáraton át önállóan is megközelíthető a III. jelű 

raktár kiszolgáló helyiségei, valamint az emeleti nagyterem. 

Az üzemhez közvetlenül kapcsolódó helyiségek a három dobozszerű, galériás épületrészekbe kerültek. 

A dokkolós véghomlokzat mellé a csarnoktérbe helyeztük el a I.- és II. jelű raktárak kiszolgáló 

helyiségeit. A daruzott üzemben fröccsöntéssel műanyag termékeket fognak gyártani. 

A 3db raktárban a gyártáshoz szükséges alapanyagokat, és szomszédos telephelyen illetve az 

épületben gyártott műanyag termékeket fogják tárolni. 

Épület alapterülete: 

• Földszint: 13 304, 66 m
2
 

• Emelet: 1350, 27 m
2
 

Összesen: 14 654, 93 m
2
 

A tervezett létesítmény részletesebb bemutatása az előzetes vizsgálati dokumentációban 

található. 



6 
 
 

A megvalósítás időterve: A fizikai kivitelezés kezdetének várható időpontja 2020. 01. 15.; a kivitelezés 

befejezésének várható időpontja 2021. 05. 20. Napi munkavégzés: 7.00 – 17.00 óráig. 

A beruházással érintett települések: Nyíregyháza város 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

A környezethasználó az előzetes vizsgálatot a Khvr. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezdeményezte 

a Főosztályon és a Főosztály megállapította, hogy a tervezett beruházás a Khvr. 3. sz. mellékletének 

128. pontja – „Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy 

beépítésre szánt területen, a) 3 ha területfoglalástól” – hatálya alá tartozik, így a Főosztály előzetes 

vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységnek minősül.  

Az előzetes vizsgálati eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 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.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 129. § (1) 

bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség 

viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, 

valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 

igazgatási szolgáltatási díj eljárási költség, melyet az ügyfél a Főosztály 8776-2/2019. számú 

hiánypótlási felhívása alapján az eljárás során megfizetett. 

Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a kérelemre indult eljárásban, a 43. § (7)-(8) bekezdésében foglalt 

esetek kivételével, a hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül függő hatályú döntést 

hoz. 

Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül 8776-

1/2019. számon függő hatályú végzést hozott, amelyhez nem fűződik joghatás, mivel a Főosztály az 

ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

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 8776-3/2019. számon a tervezett tevékenység telepítési helye 

szerinti település Nyíregyháza Város Jegyzőjének megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré 

tételéről. Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt sem a 

Főosztályhoz, sem Nyíregyháza Város Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. 

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 8776-8/2019. számú 2019. november 13.-ai keltezésű végzésében, az egyes közérdeken 

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

rendelet 1. § (1) bekezdése alapján és 2. §-ára figyelemmel szakhatóságként a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste meg a hatáskörébe tartozó szakkérdés 

vizsgálatával kapcsolatban. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/7137-1/2019.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység megvalósításához előírások megadásával járult 

hozzá. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„A Főosztály a 2019. november 13-án érkezett 8776-8/2019. számú megkeresésében a Jász- Plasztik 

Kft. (5100 Jászberény, Necső telep 1.), mint környezethasználó megbízásából eljáró Ökopajzs Kft. (5053 

Szászberek, Mátyás Király u. 1.) által kérelmezett, Nyíregyháza, Ipari Park, 01518/8 hrsz. alatti 

ingatlanon tervezett műanyag fröccsöntő üzem, raktár és munkásszálló megvalósítására vonatkozó 
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előzetes vizsgálata ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásban szakhatósági állásfoglalás 

megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 2. és 3. pontjai alapján: 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, 

valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, 

illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a 

tevékenység az árvíz és a jég 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 kérelem és mellékelt dokumentumok, valamint a rendelkezésére 

álló adatok alapján az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 2. és 3. 

pontjában foglalt szakkérdést megvizsgálta és alábbiakat állapította meg:  

A Jász-Plasztik Kft. a Nyíregyháza 31552/4 hrsz. alatti telephelyen meglévő gyárának 

szomszédságában, a Nyíregyháza 01518/8 hrsz.-ú ingatlanon fröccsöntő üzem, raktár és munkásszálló 

épületeket tervez megvalósítani. 

Az ingatlanon a közművesítés teljes, a tervezett épületek vízellátását, szennyvízelvezetését a meglévő 

utcai közműhálózatokra történő rácsatlakozással biztosítják. 

A nem szennyeződő felületekről a csapadékvíz közvetlenül bekötésre kerül az épület melletti 

szikkasztóárokba. A parkolók csapadékvizét olajfogó berendezésen keresztül vezetik el 

A Jász-Plasztik Kft. a Nyíregyháza 31552/4 hrsz. alatti telephely csapadékvíz elvezetésének 

vonatkozásában rendelkezik a 392-1/2007. számú (vksz.: 37/174-2005.) vízjogi üzemeltetési 

engedéllyel, (érvényességi idő 2022. február 28.), melynek alapján az összegyűjtött csapadékvizek 

befogadója egyrészt a VIII/3. sz. mellékágra épített záportározó, másrészt az Ipari Park feltáró útjának D-

i oldalán lévő D100/b csatorna. 

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

összhangban a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 

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

Nyíregyháza település az érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területek közé tartozik. 

Az érintett ingatlan közüzemi vízbázist nem érint, a tervezett tevékenység a rendelkezésre álló 

információk és dokumentumok alapján közüzemi vízmű vízbázisát nem veszélyezteti. 

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

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

követelményeknek. 

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

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

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

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

rendelkeztem. A tervezett tevékenység vonatkozásában a szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyek 

beszerzését előírtam. 

A tervezett tevékenységhez kapcsolódó vízilétesítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez 

szükséges vízjogi engedélyek beszerzésével, az engedélyekben foglaltak maradéktalan betartásával 

biztosítható, hogy az építés és üzemelés fázisaiban a felszíni és felszín alatti vizek ne szennyeződjenek. 

A vizek szennyeződésének megelőzésére, kizárására vonatkozóan külön előírást tettem. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva, a tervezett 

tevékenység megvalósításának környezetvédelmi engedélyezéséhez hozzájárult, tekintettel arra, hogy a 

tevékenységhez kapcsolódó vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények az előírások maradéktalan 

betartásával biztosíthatók. 
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Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben előírtak 

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

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

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

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

A 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. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontjában megállapított 

szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 

55. § alapján, a 80. §-ban meghatározott formában, a 81. §-nak megfelelő tartalommal hozta meg. 

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

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

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

7. pontja állapítja meg. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági 

állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles megadni. 

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

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

részére megküldeni szíveskedjen. 

A Főosztály a 8776-7/2019. számú ügyiratában a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése 

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

kapcsolatban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Népegészségügyi Osztályát, a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi 

Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, a Szabolcs- Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és 

Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztályát 

és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályát. 

kereste meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Népegészségügyi Osztály az SZ/NEF/01447-2/2019. számú szakkérdés vizsgálatában megállapította, 

hogy a 

„tervezett (fröccsöntő üzem, raktár és munkásszálló) beruházás megvalósítása jelentős környezet-

egészségügyi hatást nem eredményez, így az engedély kiadásához a vizsgált szakkérdések 

vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására javaslatot nem tesz.” 
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Szakkérdés vizsgálatát az alábbiakkal indokolta: 

„A Jász-Plasztik Kft. (5100 Jászberény, Necső telep 1. sz.), mint környezethasználó megbízásából az 

Ökopajzs Kft. (5053 Szászberek, Mátyás király u. 1. sz.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 

Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, Nyíregyháza, Ipari Park, 01518/8 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 

műanyag fröccsöntő üzem, raktár és munkásszálló megvalósítására irányuló előzetes vizsgálat 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 műanyag fröccsöntő üzem, raktár és munkásszálló kialakítása és működtetése 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. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, illetve a fővárosi és 

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

továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 

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

bekezdése, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

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

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

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály az SZ-10/106/02792-2/2019. számú szakkérdés vizsgálatában 

tett előírását a határozat rendelkező része tartalmazza. Indokolása az alábbi: 

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. a) pontja szerint „a bruttó 500 millió forintos 

értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás nagyberuházásnak minősül. 

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 
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leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum.” 

A Kötv. 23/C. § (5) bekezdése, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 39. § (1) bekezdése kimondja, hogy „az 

előzetes régészeti dokumentáció keretében a próbafeltárást akadályozó körülmény megszűnését 

követően kell elvégezni, ha a próbafeltárás építmény, térburkolat, közművezeték, termelői vezeték, 

engedélyhez kötött magánvezeték, vízzel vagy vegetációval való fedettség miatt részben sem 

lehetséges, vagy az érintett ingatlannal a beruházó nem jogosult rendelkezni, és az ingatlannal 

rendelkezni jogosult nem járul hozzá a próbafeltárás elvégzéséhez." 

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

dokumentáció elkészítéséről rendelkeztem, a rendelkező részben ismertetett módon. 

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. 

A próbafeltárás eredményein alapuló 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 beruházás egészére egyetlen 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. 

A Kötv. 23/C. § (3) és a Korm. r. 3. § (3) bekezdése szerint az előzetes régészeti dokumentációt a 

beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a VÁRKAPITÁNYSÁG integrált Területfejlesztési Központ 

Nonprofit Zrt. (Elérhetősége: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.; Postacím: 1113 Budapest, Daróczi út 3.; 

http://www.varkapitanysag.hu; Tel.:+36  1 225-0554, E-mail: regeszetiprojektiroda@varkapitanysag.hu) 

készíti el oly módon, hogy a Kötv. 23/C. § (6) bekezdés alapján más feltárásra jogosult intézményt 

bevonhat. 

A Korm. r. 40. § (7) bekezdése szerint az előzetes régészeti dokumentációt a földmunkával járó 

tevékenység engedélyezésére vagy a földterület megszerzésére irányuló azon első hatósági eljárás 

megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni, amelyben a hatóság eljár vagy szakhatóságként vagy 

a szakkérdés vizsgálatával közreműködik. 

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

vizsgáltam. 

A szakkérdés vizsgálata az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 55. § (1) 

bekezdésén, illetve a Korm. r. 87. § és 88. §-án alapszik. 

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

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.). 
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Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 4. pont B oszlopa, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

szervezeti és működési szabályzatéról szóló 39/2016. (XII.30.) Mvm utasítás 24. §-a, illetékességét a 

Korm. r. 1. sz. mellékletének 16. pontja határozza meg. 

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

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

10/84/02621-2/2019. számú szakkérdés vizsgálatában tett előírását a határozat rendelkező része 

tartalmazza. Indokolása az alábbi: 

„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”. 

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

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

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2016. évi CL. törvény (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. (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, illetve a mellékelt előzetes vizsgálati dokumentáció (készítette: 

Ökopajzs Kft. /5053 Szászberek, Mátyás király u. 1./; készült: Jászberény, 2019. november 6,; 

munkaszám: EVD-12/2019.) alapján adta ki.” 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály 

Erdőfelügyeleti Osztály a HB-03/ERD/16553-2/2019. számon szakkérdés vizsgálatát megadta. 

Szakkérdés vizsgálatában az alábbi megállapításokat tette: 

„Az erdészeti hatóság a kérelem mellékleteként benyújtott, az Ökopajzs Kft. által elkészített Nyíregyháza 

01518/8 hrsz. alatti ingatlanon tervezett műanyag fröccsöntő üzem, raktár és munkásszálló építésének 

előzetes vizsgálati dokumentációja (Munkaszám: EVD-12/2019.) és az Országos Erdőállomány Adattár 

adatai alapján megállapította, hogy a Nyíregyháza 01518/8 hrsz.-ú ingatlanon tervezett beruházás 

erdőterületet nem érint, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 77. §-a szerint erdő igénybevételével nem jár, szakszerű építése 

és üzemeltetése a környező erdőterületekre káros hatást nem gyakorol. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1. § 4a) bekezdése szerint az erdészeti hatóság 

jogosult annak megállapítására és igazolására, hogy mely terület minősül Evt.-ben meghatározott 

erdőnek. 

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. 

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

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

valamint az 5. sz. melléklet I. táblázat 6. pontja alapján vizsgálta meg.” 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi 

Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály a 11708/2/2019. számú szakkérdés vizsgálatában hatáskör 

hiányát állapította meg, indokolása az alábbi: 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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

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

vonatkozó jogszabályi követelmények érvényre juttatása érdekében csak akkor van szakkérdés 

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

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

„A hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha 

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

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

Vizsgálatom során megállapítottam, hogy a jelen eljárással érintett ingatlan (Nyíregyháza, 01518/8 hrsz.) 

a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény értelmében nem minősül termőföldnek, így az 

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

Földügyi Osztály) - termőföldvédelmi szakkérdés vizsgálata tekintetében a fentiek alapján nincs kijelölve. 

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

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

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

kerületi) hivatalt jelöli ki. ” 

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

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

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

ingatlanügyi hatóságként. 

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

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

ügyekben az 1. mellékletben meghatározott területre terjed ki.’’, továbbá a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. 

rendelet alapján „2. § (4) A járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban: járási hivatal) székhelyeit - 

a fővárosi kerületek kivételével - az 1. melléklet tartalmazza. A járási hivatalok illetékessége az 1. 

mellékletben meghatározott településekre terjed ki.,„ az 1. melléklet 15.10. pontja értelmében a 

Nyíregyházi Járási Hivatal illetékes Rohod település illetékességi területén.” 

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

BO/15/2501-2/2019. számon szakkérdés vizsgálatát megadta. Szakkérdés vizsgálatában az alábbi 

megállapításokat tette: 

A Hatóságom rendelkezésére bocsátott iratanyag áttanulmányozását követően a jelen szakkérdés 

vizsgálatára irányadó megkeresésben foglaltakra reflektálva az alábbi megállapítást teszem: 

Az EVD-12/2019. munkaszámú, Ökopajzs Környezetvédelmi, Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó 

Kft. által készített dokumentáció átvizsgálásával megállapítást nyert, hogy a Nyíregyháza, 01518/8 hrsz. 

alatti területen engedélyezett szilárdásvány-kutatás, bejelentett előkutatás nincs, az nem érint az Állami 

Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyonban szereplő megkutatott, ipari készlettel 

rendelkező ásványi nyersanyaglelőhelyet. 

Az építési tevékenység megvalósítása során hatásviselő környezeti elemként jelenik meg az ásványi 

nyersanyag. A terménytároló épületek építése ásványi nyersanyag kitermeléssel jár. Erre tekintettel a 

Kérelmezőnek az ásványi nyersanyag fajtájának a megnevezését és a várható kitermelési mennyiség 

meghatározását is terveznie szükséges a tevékenység engedélyeztetésénél. A figyelembeveendő 

jogszabályok a bányászatról szóló 1993. évi XLVlll. törvény (Bt.), valamint az ásványi nyersanyagok és a 
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geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 

54/2008. (III:20.) Korm. rendelet. A Bt. 49. § 1. pontja alapján ásványi nyersanyagnak minősül minden, a 

humuszon (talajon) kívüli földtömeg, függetlenül annak ásványi nyersanyag összetételétől. A Bt. 1. § (7) 

bekezdése alapján a bányafelügyelet engedélyétől eltérő, más hatósági engedély alapján elvégzett 

ásványi nyersanyag kitermelésre a Bt. 3. §, 20. §, 25. §, 41. §, 41/A. § és 44. § rendelkezéseit kell 

alkalmazni.” 

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 8776-5/2019. 

és 8776-6/2019. számú végzésében megkereséssel fordult Nyíregyháza Város Jegyzőjéhez, mint a 

tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez a tervezett tevékenységnek a helyi 

környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a 

településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása érdekében. 

Nyíregyháza Város Címzetes Főjegyzője az IG/23588-2/2019. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

„A Jász-Plasztik Kft. (5100 Jászberény, Necső telep 1), mint engedélyes ügyében a Nyíregyháza 

01518/8 hrsz. alatti ingatlanon tervezett műanyag fröccsöntő üzem, raktár és munkásszállóra 

vonatkozó előzetes vizsgálati eljárással kapcsolatosan helyi természetvédelmi hatóságként 

megkereséssel élt hatóságom felé. 

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. (VI.30.) 

számú KGY. rendeletében helyi védelem alá helyezett Oláh-rét tekintetében megvizsgáltam a 

kérelmet és megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység nem érint helyi természetvédelmi értéket, 

illetve azokra közvetlen hatással nincs. 

Válaszomat a megkeresésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 25. § (1) bekezdésére figyelemmel, a fent hivatkozott jogszabályok alapján adtam meg. 

Az Ákr. vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel hatáskörömet a környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § 

(6b) alapján állapítottam meg.” 

Nyíregyháza Város Címzetes Főjegyzője az ÉP/2688-2/2019. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

A 8776-5/2019 ügyiratszámú megkeresésére az alábbi tájékoztatást adom. 

A Jász-Plasztik Kft. kérelmére a Nyíregyháza, ipari Park, 01518/8 hrsz.-ú telephelyén, bővítés (új 

csarnok és munkásszálló építés) megvalósításának előzetes vizsgálata ügyében eljárást indított T 

Címnél. 

A http://ftvktvf.zoldhatosaq.hu/8776-2019 webcímen elérhető előzetes vizsgálati dokumentációt 

átvizsgálva megállapítottam, hogy a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 19/2005. (V.05.) Közgyűlési 

rendeletével jóváhagyott és 21/2017.(VI.12.) Közgyűlési rendelettel egységes szerkezetbe foglalt, 

többször módosított Helyi Építési Szabályzatával és Szabályozási tervével, a tervezett tevékenység, az 

eljárás időpontjában a hatályos településrendezési eszközökkel összhangban van. 

Kérem válaszom elfogadását. 

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

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

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

Nyíregyháza Város Címzetes Főjegyzője a FŐÉP/1559-2/2019. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 
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„A 8776-5/2019. ügyiratszámú Nyíregyháza 01518/8 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos levelére a következő 

tájékoztatást adom. 

Tájékoztatom Tisztelt Címzettet, hogy a Nyíregyháza 01518/8 hrsz.-ú ingatlanon műanyag fröccsöntő 

üzem, raktár és munkásszálló épület a vonatkozó jogszabályok betartása mellett létesíthető.” 

 

A tervezett tevékenység természetvédelmi szempontból olyan adatok és tények birtokában vizsgálható, 

amelyekkel a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság - mint természetvédelmi kezelő és a Natura 2000 

területek monitoringozásáért felelős szerv - rendelkezhet, ezért a Főosztály az Ákr. 25. § (1) bekezdése, 

valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. §-a alapján 8776-4/2019. számú végzésével 

megkereséssel fordult az Igazgatósághoz.  

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 4560-2/2019. számú levelével, mint természetvédelmi 

kezelő, az alábbi nyilatkozatott adta: 

„A megkeresésben szereplő Nyíregyháza 01518/8 hrsz.-ú ingatlan a rendelkezésemre álló adatok 

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

európai közösségi jelentőségű (Natura 2000) természetvédelmi rendeltetésű területek hálózatának a 

részét. 

A tervezett beruházás ellen természetvédelmi szempontból kifogást nem emelek, a vonatkozó 

környezet- és természetvédelmi jogszabályok betartása mellett megvalósíthatónak tartom.” 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

Természetvédelem: 

A rendelkezésére álló adatok és a benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a beruházással 

érintett terület és környezete természetvédelmi oltalom alatt nem áll; nemzetközi, országos vagy helyi 

jelentőségű védett természeti-, vagy Natura 2000 terület az ingatlanon és a szomszédos területeken 

nincs, nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak.  

A vizsgált területen védett növényfajok egyedei nem kerültek elő. Egyes védett állatfajok megjelenésére 

eseti jelleggel, főként táplálkozás vagy vándorlás okán lehet számítani. 

A beruházás során a tájalkotó tényezőkben mennyiségi változás következik be, illetve a tájrészlet 

kiegészül néhány újabb tájelemmel azonban az ilyen mértékű és minőségű változás a tájrészlet 

egészének tájkarakterét nem befolyásolja. A beruházás hatása tájképvédelmi szempontból önmagában 

értékelhető ugyan negatívan, azonban ez a hatás viszonylag korlátozott mértékben érvényesül, és 

takarónövényzet létesítésével semlegesíthető. A tájképi hatások mérséklése érdekében előírtam a 

takarónövényzet létesítését, melyhez kapcsolódó fásítási tervet az építési engedélyezési eljárásban az 

engedélyes tervdokumentáció részeként kell benyújtani. 

Felhívom a figyelmet, hogy a kivitelezés során a költési időszakban szabadon hagyott meredek 

rézsűfalak és földkupacok alkalmasak lehetnek védett madárfajok (parti fecske, gyurgyalag) 

megtelepedésére. A madarak megtelepedését a meredek rézsűk letakarásával, hálózással lehet 

megakadályozni. Amennyiben a munkálatok során a védett madárfajok megtelepedése tapasztalható, 

abban az esetben a védett madárfajok védelme érdekében a Főosztály előírást tett. 

A Főosztály rendelkezésére álló AGROTOPO adatbázis alapján /létrehozta: MTA Talajtani és 

Agrokémiai Kutató Intézet/ a telep és környezetének talajtípusa kovárványos barna erdőtalaj, mely 

alkalmas az erdészeti tájban őshonos fa- és cserjefajok ültetésére. Az erdészeti tájban őshonos, 

valamint az idegenhonos és/vagy invazív fafajok körét az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM 

rendelet mellékletei határozzák meg.  
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Az előírásokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (Tvt.) 43. § (1) bekezdése alapján tettem, 

mely szerint: tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, 

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

vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása, valamint a Tvt. 7. § (2) 

a) pontja alapján, mely szerint: a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai 

adottságok megóvása érdekében: 

gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi 

elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai 

összehangolásával történő tájba illesztéséről,  

e) pontja alapján, biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, 

létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj 

jellegéhez. 

Fentiek alapján a tevékenység további folytatásával szemben természet- és tájvédelmi szempontból 

kizáró ok nem merült fel, a rendelkező részben tett előírás betartása esetén a tevékenység természet-

védelmi érdeket nem sért. 

Zajvédelem: 

Létesítés: 

Az építkezés során egyidejűleg üzemelő zajforrásokat az építési fázis szerint több szakaszra osztották. 

A vizsgálat során a zajvédelmi szempontból releváns fázisokat vizsgálták. A földmunkáknál használt 

gépek, a betonozás során használt gépek, a felépítmény összeállítása során használt gépek. Ezen 

szempontok szerint határozták meg a zajterhelés mértékét is. 

A tevékenység zajvédelmi hatásterületének határa az építkezés betonozás és építmény szerelés 

fázisában a saját telekingatlanon belül marad, míg az építmény földmunkái során kis mértékben ugyan a 

telekingatlan határán kívülre esik, viszont a hatásterületen belül nem található sem védendő terület, sem 

védendő épület. 

Üzemeltetés: 

Az üzemépületben fröccsöntéssel műanyag termékeket fognak gyártani. A zajkeltő berendezések az 

épületen belül fognak üzemelni. Az üzemben 30 db fröccsöntőgép kerül telepítésre. Zajvédelmi 

szempontból legkedvezőtlenebb esetben valamennyi gép üzemel, folyamatos 8 órában. Zajforrásként 

még meg kell említeni 5 db elektromos targoncát, amelyek az üzem és raktárépület területén, épületen 

belül közlekednek. 

A dokumentáció vizsgálatai alapján a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a 

zajforrást magában foglaló ingatlan határvonalán belülre esik, így zajtól védendő ingatlan a 

hatásterületen belül nem található. 

Mivel a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, területet, 

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

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

A fentiek alapján zajvédelmi szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

Levegőtisztaság-védelem:  

Létestés: 

A telepítési szakaszban az építési munkák, valamint az ehhez kapcsolódó szállítások járnak 

levegőterheléssel. A megvalósulás e szakaszában földmunkagépeket és szállító járműveket használnak, 

kizárólag nappali üzemeltetéssel. Ebben az időszakban a levegőkörnyezet átmeneti porterhelésével és a 

munkagépek, szállítójárművek kipufogó gázaiból eredő egyéb, gázalakú légszennyező anyagok nagyobb 

koncentrációinak jelenlétével kell számolni. 
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Az építőanyagok ütemezett szállítása nem igényli azok nagyobb mennyiségben való tárolását. A 

járművekből CO, NOx, NO2, korom és el nem égett szénhidrogének kerülnek a levegőbe. 

A képződő por átlagos légköri viszonyok mellett a munkaterületen belül kiülepszik. Erős szelek nagyobb 

távolságra is elhordhatják a port, ekkor a porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. A 

kiporzás a szállító járművek szállítófelületének takarásával és/vagy az építési terület nedvesítésével 

csökkenthető. 

A létesítés során várható SO2, CO, NOx CH és CH4 terhelések hatástávolsága 18 méter. 

A létesítés során várható PM10 terhelések hatástávolsága 93 méter. 

A hatásterületen lakóépület nem található. 

Üzemeltetés: 

Az üzemelés során nem várható jelentős levegőterhelés növekedés, a becsült hatástávolság a parkolók 

tekintetében 4-24 m, a közlekedés légszennyező hatására kialakuló levegőterheltség a NO2 tekintetében 

jelenleg is meghaladhatja a határértéket. E túllépés nem terjed túl az úttest területén. 

A hatásterületen lakóépület nem található. 

A dokumentáció szerint a fűtés-és melegvíz ellátásra szolgáló (telepítendő) tüzelőberendezések bemenő 

névleges hőteljesítménye nem éri el a 140 kW-ot. 

Felhagyás: 

A felhagyás során hasonló terheltségekkel számolhatunk, mint a telepítés során (munkagépek, 

széleróziós porzás, közlekedés). 

A levegőtisztaság-védelmi előírást a levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 4.§. 

alapján tettem 

Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatása nem indokolt. 

Hulladékgazdálkodás  

Kivitelezés: 

A dokumentációban foglaltak értelmében a kivitelezés során veszélyes- és nem veszélyes hulladékok 

keletkeznek, melyek pontos minőségi és mennyiségi meghatározása a kiviteli tervek szerinti 

anyagfelhasználás ismeretében lesz lehetséges. Az építési-bontási hulladékok kezelését a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően végzik.  

Üzemeltetés: 

A területen engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végeznek.  

A műanyag technológia gyakorlatilag hulladékmentes, mivel az esetlegesen keletkező műanyag öm leny 

a technológiába visszaforgatható.  

Hulladék a technológiai gépek karbantartásából képződhet.  

A hulladékok gyűjtését a dokumentáció szerint üzemi gyűjtőhelyen kívánják végezni. 

Felhívom a környezethasználó figyelmét, hogy a gyűjtőhely kialakítását, üzemeltetését a 246/2014. (IX. 

29.) Korm. rendeletben előírtak alapján kell végezni!  

A hulladékokat megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozónak/szakcégnek adják 

át.   

Földtani közeg: 

A telephelyen munkásszállás, raktározás és műanyag fröccsöntés tevékenység fog történni. A 

tevékenység nem jár szennyező anyagok elhelyezésével/földtani közegbe történő bevezetésével. A 

tervezett tevékenység üzemszerű működés során, tekintettel a tevékenység jellegére, valamint a 

műszaki védelemre, szennyező anyagok bejutása nem valósul meg a talajba, talajvízbe. A telepen 

keletkező csapadékvizeket szikkasztóárkokba vezetik el. Az üzemcsarnok zárt, fedett kialakítású. A 

padozat betonból készül. 
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A földtani közeg védelme szempontjából a fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati 

eljárás lefolytatása nem indokolt. 

Országhatáron átterjedő környezeti hatások: 

A tevékenység elhelyezkedéséből adódóan országhatáron átterjedő jelentős hatások nem várhatók.  

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

tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel, a Khvr. 5. sz. mellékletében szereplő 

szempontok figyelembevételével a tervezett beruházás létesítéséből, üzemeltetéséből és felhagyásából 

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. 

A Főosztály a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy a Főosztály hatáskörébe 

tartozó egyéb engedélyek beszerzése nem szükséges a beruházás megvalósításához. 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésekre a környezetvédelmi és természetvédelmi 

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

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

A szakhatóság megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. 

pontja alapján került sor. 

A határozat Kvt. 67. § (1) bekezdése és Khvr. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, illetve 3.§, 

4.§ és 5. §-ai szerint lefolytatott eljárásban, az Ákr. 80. § (1) bekezdés szerinti formában és a 81. § (1) 

bekezdés szerinti tartalommal hoztam meg. 

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi 

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 közhírré tételéről a Khvr. rendelet 5. § (6) bekezdése szerint gondoskodok. Az így közölt 

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

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

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

bekezdésének a) biztosítja. 

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

főszáma alapján került meghatározásra. 

A Főosztály a határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közli, így a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) 

bekezdése alapján megküldi. 

Nyíregyháza, 2019. december 14. 

 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Katona Zoltán 

osztályvezető 
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Értesülnek: 

Elektronikus úton (visszaigazolással) 

1. Ökopajzs Kft. – 23770577 

2. Nyíregyháza Város Jegyzője  

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

Osztály 

4. Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály  

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

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

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

Osztály 

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

Földmérési és Földügyi Osztály 

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

9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

10. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

Helyben 

11. Irattár 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.  


