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+Közlemény 
 

Badics Ildikó Jegyző 

  

Nyírbátor Város Önkormányzati Hivatal  

4300 Nyírbátor 

Szabadság tér 7. 

 

Tisztelt Jegyző Asszony! 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján értesíti, hogy a NIF 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45. AB Porta) és Nyírbátor Város Önkormányzata 

(4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.), mint környezethasználók meghatalmazásából eljáró KÖZMŰTERV-M'93 

Közműtervező, Építő és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21/B.) kérelmére közigazgatási hatósági 

eljárás indult a Nyírbátor Déli - Keleti elkerülő útra vonatkozó előzetes vizsgálata tárgyában. 

A kérelem elbírálása a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet alapján történik. 

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján mellékelten megküldöm az eljárással kapcsolatos 

közleményt, a mellékelt webcímen elérhető kérelmet és mellékleteit, egyúttal kérem, hogy haladéktalanul, de 

legkésőbb 5 napon belül szíveskedjen gondoskodni a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon 

történő közhírré tételéről. Kérem, hogy a közleményt a közzététel időpontjával szíveskedjen kiegészíteni. 

A közlemény közhírré tételét követő 5 napon belül szíveskedjen tájékoztatni a Főosztályt a közhírré tétel 

időpontjáról, helyéről, valamint a kérelembe és mellékleteibe való betekintési lehetőség módjáról.  

A közhírré tétel időtartama 21 nap, amelybe a kifüggesztés és a levétel napja nem számítandó bele.  

Kérem továbbá, hogy a közzététel megtörténtéről és annak pontos időpontjáról, az esetleges észrevételekről a 

közhírré tétel időtartamát követő 5 napon belül a Főosztályt értesíteni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2021. október 20. 

Tisztelettel: 

Román István 

kormánymegbízott  

nevében és megbízásából 

 

Linczer Norbert 

ügyintéző 

 

 

 

 

Értesülnek: hivatali kapun keresztül elektronikus tértivevénnyel 

1. Nyírbátor Város Jegyzője 

2. Irattár 

  

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/5729-202


 

KÖZLEMÉNY 

 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

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

(XII.25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a 

környezetvédelmi hatóságon a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45. AB Porta) és 

Nyírbátor Város Önkormányzata (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.), mint környezethasználók meghatalmazásából 

eljáró KÖZMŰTERV-M'93 Közműtervező, Építő és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21/B.) kérelmére 

közigazgatási hatósági eljárás indult a Nyírbátor Déli - Keleti elkerülő útra vonatkozó előzetes vizsgálata tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 5729/2021. 

Az eljárás megindításának napja: 2021. október 04. 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

Az ügyintéző neve: Linczer Norbert 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 896-115 

A közlemény közzétételének időpontja: ……………………..                                

  

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

 

Nyírbátor Város Önkormányzata a város távlati fejlődését, az iparterületek bővítését és a Romániai tranzitforgalom 

várható növekedését, valamint a 471.sz. főút belvárost jelenleg is terhelő forgalmát figyelembe véve a várost 

elkerülő utak fejlesztése mellett döntött. 

 

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú 

mellékletének 87. pontja értelmében: 

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

mellékletbe) 

 a) országos közút építése (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) 

 b) országos közút fejlesztése 1 km hossztól 

  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 védőövezeten méretmegkötés nélkül. 

 

A tervezett fejlesztés Nyírbátor Déli-Keleti elkerülőút 1-2. megépítendő szakaszának hossza 7.410 m, további 

felújítandó szakasza 1.060 m. 

 

A fentiek alapján a tervezett beruházás előzetes vizsgálat köteles. 

Nyírbátor elkerülő út kialakításánál a tervezők több lehetőséget is számba vettek. A város teljes elkerülésére egy 

Északi és egy Déli elkerülő út kialakítását tervezték. Jelen dokumentációban csak a Déli - Keleti elkerülő 

megépítésével foglalkoznak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Az elkerülőutak a fő közlekedési áramlatok szerint szakaszokra oszthatók az alábbiak szerint: 

 

 
 

 

Egyes szakaszok ismertetése 

 
Déli-keleti elkerülőút 1. szakasz 

 

A 493.számú Baktalórántháza-Nyírbátor másodrendű főút és a 4915. jelű Nyírbátor-Vállaj összekötő út között 

kapcsolatot biztosító szakasz, mely a romániai tranzitforgalomnak a város elkerülése szempontjából elsődleges 

fontosságú. A várostól délre eső agglomerációnak az autópályára jutását biztosítja. 

Az építés alatt álló ipari park feltáróút folytatásaként kedvező nyomvonalvezetésű szakasz, mely biztosítja az ipari 

park számára a közlekedési kapcsolatot. 

A feltáróút elkerülőúttá fejlesztése esetén az ott kialakítandó kissugarú ív nem felel meg az elkerülőút tervezett 

paramétereinek, valamint az iparipark út kisebb forgalomnagysága is az átépítést indokolja a 4+810-4+630 km. 

szelvények közötti szakaszon. Az elkerülőút csatlakozásához megfelelő geometriai méretekkel rendelkező 3 ágú 

körforgalom kialakítása javasolható. 

Megvalósításához további új körforgalmú csomópontok kialakítása szükséges a 471.sz. es a 4915. jelű úton. A 

létesítendő vasúti átjárók száma 1db a 110.számú Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka vasútvonalon. 

A szakasz vonalvezetése a kötöttségek, kissugarú ívek es csatlakozások miatt Vt=70 km/h tervezési sebességű 

útszakasz alakítható ki. A közlekedő komfortjának növelése érdekében a 0+000- 1+590 km. szelvények közötti 

szakaszon Vt=90 km/h tervezési sebességű előzési szakasz alakítható ki. 

 

 
 
Az 1. és a 2. szakaszok között kapcsolatot teremtő szakasz 

 

A 4915. jelű út érintett szakaszának az elkerülőúttá fejlesztés során az útkategóriának megfelelően szélesítése és 

erősítése indokolt. 

A közlekedési kapcsolatokat az 1. es a 2. szakasz csatlakozásánál is körforgalmú csomópontok biztosítják az „A” 

változataihoz történő kapcsolódással, melyhez a 4915. jelű út 4906 jelű út és az 1.szakaszban a 4915. jelű úton 

tervezett csomópont közötti szakaszának felújítása szükséges. 

 

 
 

 

 



 Déli-keleti elkerülőút 2. szakasz 

A tervezett szakasz 4906 jelű út és az 1.szakasz „A” változatában a 4915. jelű úton tervezett csomópont között 

felújítása szükséges. 

A 4915 es a 4906 jelű utak csomópontjában 4 ágú csomópont alakítható ki. 

 

A tervezett beruházás részletes leírását a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmazza. 

 

A tevékenységgel érintett település: Nyírbátor  

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

Talaj: 

Telepítési szakasz  

A talaj tekintetében normál létesítési üzemben releváns hatásként egyedül a légszennyező anyagok kiülepedését 

kell megemlíteni. A kiülepedésből eredő terhelés csekély. A használni tervezett munkagépek által kibocsátott 

szennyező anyag és annak kiülepedő hányadának negatív hatása elenyésző. A kibocsátott szervetlen szennyezők 

(NOx, CO, SO2 stb.) nem jelennek meg olyan koncentrációban a levegőben, hogy ott káros folyamatokat indítsanak 

el. A földmunkák során esetlegesen a területről letermelt humuszt a helyszínen terítik szét. 

 

Üzemelési szakasz 

A beruházás önmagában területet foglal, mellyel az érintett földrészlet elveszti talaj funkcióját, ezért ebből a 

szempontból – bar az adott helyen megsemmisítő – de összességében elviselhetően terhelő hatású. 

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy ásványolaj kerülhet, mely az úton közlekedő gépjárművek 

meghibásodásából, balesetek esetén elfolyásokból származhat. 

Ennek előfordulása csak kis volumenű lehet. Ebben az esetben azonnali kárelhárítással meg kell akadályozni a 

terjedést. 

A tervezett forgalom normál üzemben talajszennyezést nem idézhet elő. 

 

Levegő: 

Telepítési szakasz  

 

A munkagépekből eredő nitrogén-oxid (NOx) esetében a maximális légszennyező anyag koncentráció nem éri el a 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott hatástávolsághoz tartozó koncentrációkat, ezért ezen 

légszennyező anyagok esetében a hatástávolságot a jogszabály „C” feltétele (az egyórás (PM10 esetében 24 órás) 

maximális érték 80%-ánál nagyobb) határozza meg, vagyis 61 m. (munkaterület középpontjától mérve) 

 

A kiporzásból eredő összes lebegő por és szálló por koncentráció nem éri el a jogszabályban meghatározott „A” és 

„B” feltételekhez tartozó értéket, ezért a hatásterület „A” es „B” feltétele nem értelmezhető. A hatástávolságot a „C” 

feltétel határozza meg, tehát 48 m. 

 

A munkagépekből eredő szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - HC), nitrogén-

oxid (NOx), és szálló por (PM10) esetében a maximális légszennyező anyag koncentráció nem éri el a 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott hatástávolsághoz tartozó koncentrációkat, ezért ezen légszennyező 

anyagok esetében a hatástávolságot a jogszabály „C” feltétele (az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális 

érték 80%-ánál nagyobb) határozza meg, vagyis 61 m. (munkaterület középpontjától). 

A PAH esetében a hatástávolság: 73 m („A” feltétel). 

 

A lakott ingatlanoknál határértéket meghaladó koncentráció nem jelenik meg. A hatásterületen belül a légszennyező 

anyag koncentrációja nem éri el az egészségügyi szempontból kedvezőtlennek tekinthető határértéket. 

 

Üzemelési szakasz 

A szigorodó környezetvédelmi előírások miatt 2043-ig az emissziós normák folyamatosan csökkenni fognak, így az 

elkerülő 2043. évi kibocsátásai a forgalomnövekedés ellenére is csökkeni fognak. Átlagosan 7,3% 



 emissziócsökkenéssel számoltak. 

 

A lakott ingatlanok környezetében a légszennyező anyag koncentrációja továbbra is jelentősen a légszennyezettségi 

határérték alatt marad, így az új elkerülőút tervezett nyomvonala nem okoz tartós légszennyezettség romlást az 

érintett út környezetében a távlati forgalom eseten sem. 

Levegővédelmi szempontból az új elkerülőút hatása elviselhető. 

 

Zaj: 

Telepítési szakasz  

A tereprendezés során nappali időszakban a tervezett üzemidők mellett a legközelebbi ingatlanoknál kisebb 

határérték-túllépés várható. A határérték túllépés Nyírbátor belterületén az Árpád u. 4915 és 4906 sz. út 

kereszteződésében valószínűsíthető. 

/Tervező javaslata: Mobil zajvédő falak telepítése a védendő ingatlanok közelében./ 

 

Az aszfaltozás idején a nappali időszakban a tervezett üzemidők mellett a legközelebbi ingatlanoknál nem várható 

határérték túllépés. 

Az adott építési fázisban beavatkozás, intézkedés nem szükséges. 

 

Üzemelési szakasz 

Az új elkerülőút megépülését követően a zajszint csak a legközelebbi belterületi ingatlanoknál emelkedik kis 

mértékben (<3 dB). 

A belterületi szakaszok közül a 4915 sz. összekötőút felújított szakasza mellett várható a zajszintek növekedése az 

elkerülőút miatt a szakaszra érkező többletjárműszám miatt. 

Az alapállapot számításnál meghatározásra került, hogy az 4915 sz. út mentén több ponton is határértéktúllépés 

figyelhető meg. 

 

Zajcsökkentési megoldásként zajvédő falak létesítése az érintett ingatlanok előtt (2 m magas, egy oldalán elnyelő 

zajvédő fal) indokolt. Érintett ingatlanok: Nyírbátor 0215/12, 2772, 2775, 2778, 2824 hrsz. 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti szék-

háza hirdetőtábláján 2021. október 20-tól 2021. november 15-ig megtekinthető. Az üggyel kapcsolatos doku-

mentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
–12

00
, 13

00
–16

00
), 

valamint Nyírbátor Város Jegyzője által meghatározott helyen. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a település 

Jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és mellékletei elektronikus úton a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/5729-2021 webcímen tekinthető meg. 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben 

szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan ezen közlemény 

megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályon észrevételt lehet tenni. 

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

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

(XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. § (1) bekezdés a) pontja és 3. sz. mellékletének 9. pontja – 

Haltenyésztés intenzív ketreces vagy medencés haltermelő üzemben - alapján a tervezett tevékenység 

megvalósítása a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti 

hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.  

A Főosztály döntése a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat: 

 felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan; 

 feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából; 

 amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek 

meghatározása; 

 ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb 

engedélyek birtokában kezdhető meg. 

 

Nyíregyháza, 2021. október 20. 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/5729-202

