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A NIF Nemzeti Infrastruktura Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából eljáró UNITEF’
83 Műszaki tervező Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) 2019. november 12-én érkezett
kérelmére eljárás indult az M8 autóúthoz kapcsolódó körmendi mérnökségi telep létesítésének
előzetes vizsgálata tárgyában. A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 3-5. §-aiban rögzítettek alapján, az előzetes vizsgálati eljárás
keretében kerülnek elbírálásra.
A Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel felkérem, hogy haladéktalanul, de
legkésőbb 5 napon belül gondoskodjék az érintett településen (Körmend) mellékletként csatolt
közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. A telepítés
helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a
dokumentáció tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontjára –
az Osztály közleményének megjelenését követően közvetlenül az Osztálynál lehet észrevételeket
tenni.
A közzététel időpontja az Osztály honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) történő megjelenés napja:
2019. november 20.
A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.
30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés d) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.
A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott kiadmányozás
rendjéről szóló 30/2019. (VII.31) utasításának 7. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került
átruházásra.
Szombathely, 2019. november 21.
dr. Kovács Györgyi hivatalvezető
nevében és megbízásából
Bencsics Attila
osztályvezető
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KÖZLEMÉNY

Előzetes vizsgálati eljárás megindításáról
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 3. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktura Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út
45.) megbízásából eljáró UNITEF’ 83 Műszaki tervező Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.)
2019. november 12-én érkezett kérelmére eljárás indult az M8 autóút körmendi üzemmérnökségi
telep létesítésének előzetes vizsgálata tárgyában.
A Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése alapján a fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást
adom:
1) Az eljáró környezetvédelmi hatóság megnevezése, székhelye, elérhetősége:
A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya
Ügyintéző: Nagyné Erős Alexandra, tel: 94/504-135
2) A közlemény az Osztály hirdetőtábláján, illetve honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) történő
közzétételének időpontja: 2019. november 20.
3) Az ügy tárgya: M8 autóút, körmendi üzemmérnökségi telep létesítésének előzetes vizsgálata.
4) Az eljárás megindításának napja: 2019. november 12.
5) Az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 45 nap
6) A tervezett tevékenység rövid ismertetése:
A NIF Nemzeti Infrastruktura Fejlesztő Zrt. Körmend 0309/67 hrsz alatti területen mérnökségi telep
létesítését tervezi. A telepen egy 15,00 m x 68,40 m befoglaló méretű monolit vasbeton szerkezetű
iroda épület tervezett. Az épület lapostetős, műanyag lemez vízszigeteléssel, belső
csapadékvízelvezetéssel lesz ellátva.
A telep 3 legnagyobb épülete, a műhely és garázs, a garázs és hidegraktár és adapter tároló
épületek. A keretállások fesztávolsága 25,0 m, a keretállások tengelytávolsága pedig 6,80 m. Az
épületek
enyhe
lejtésű
lapostetős
kialakításúak,
műanyaglemez
fedéssel,
belső
csapadékvízelvezetéssel lesznek ellátva. A műhelyépület keleti traktusában a tetőn lesznek
elhelyezve a < 50 KWA össz.teljesítményű napelemek.
A tervezett só tároló épület összesen 11 db keretállásból épül fel, így az alaprajzi méretei 68,40 x
26,00 m.
A tervezett szóróanyag tároló épület egyszintes, téglalap alaprajzú, egybejáratos, vasbeton
pillérvázzal erősített, vasbeton „dobozszerkezet”, faanyagú tetőszerkezettel. A keretállások
fesztávolsága 25,00 m, a keretállások tengelytávolsága pedig 6,80 m. Az épület összesen 4 db
keretállásból épül fel, így az alaprajzi méretei 20,80 x 26,00 m-re adódnak.
Tervezett még fedett kocsiszín, mely 94 méter hosszú és 7,20 m széles épület.
A mérnökségi telep egyéb kültéri tárolási funkcióinak ellátása céljából egy 69,6 m x 9,2 m-es
alaprajzi méretű elemes tároló tervezett.
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Tervezett még egy 17 428 m alapterületű depónia.
A Körmendi mérnökségi telepen üzemi töltőállomás létesül, ahol a telep saját gépjárművei
(személy- és tehergépkocsik, munkagépek stb.) tankolhatnak gázolajat. A töltőállomás
önkiszolgáló rendszerű lesz, a telepített 2 db kimérő kutat tankoló automatával lehet működtetni.
3
Ehhez telepítésre kerül 2 db 25 m -es földalatti, duplafalú fekvőhengeres acéltartály, valamint a
teljes technológiai csőhálózat (szívó-, pisztolygáz-, lefejtő- és légzőcső vezetékek).
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai, a vélelmezett hatásterület kiterjedése:
Az építés volumene várhatóan nem befolyásolja számottevően a környék levegő minőségét, az
átmeneti zavaró hatás a kivitelezés befejezésével megszűnik. Az üzemeltetés során az alábbi
légszennyező anyag kibocsátásával lehet számolni. Az iroda, műhely és garázs épület hő és
meleg víz igényének fedezésére szolgáló tüzelőberendezésekből eredő légszennyező anyagok, a
műhelyépületben a járművek karbantartási műveleteiből származó légszennyező anyagok, az
akkumulátortöltő helyiségben időszakosan keletkező légszennyező anyag kibocsátás. A
tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterületének a mérnökségi telep ingatlanjának határát
tekintjük.

7) Az érintettek számára az ügy irataiba betekintési lehetőség biztosított a Vas Megyei
Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán az alábbi helyen és időpontban:
Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. em. 109. szoba
Hétfő: 8.30-12 óra
Szerda: 8.30-12 és 13-16 óra
Péntek: 8.30-12 óra
8) Felhívom a figyelmet, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti
hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan –
figyelemmel a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdés d) pontjára – a környezetvédelmi hatóság
közleményének megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a környezetvédelmi
hatóságnál lehet észrevételeket tenni.
9) A környezetvédelmi hatóság a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdése alapján határozatában a
következő döntéseket hozhatja:
„(2) A környezetvédelmi hatóság a határozatában
a.) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet
figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származnak-e jelentős
környezeti hatások, valamint
aa.) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet
figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet
hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély
iránt kérelem tartalmi követelményeit,
ab.) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a 2. számú melléklet
hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati
engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,
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ac.) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a 2. számú melléklet
hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. §. (1)
bekezdés d.) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.
b.) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot
vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között
lehetségesnek tartja.
c.) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
ca.) ennek tényét rögzíti és – a c.) alpontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott
tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
cb.) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban
az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti
kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a
létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.
d.) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti
hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát
meghatározó előírások figyelembe vételével írja elő.
Szombathely, 2019. november 21.

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya
- Szombathely Az Osztály hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:
A közlemény levételének napja:
Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:
A közlemény levételének napja:

