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KÖZLEMÉNY 

 

A 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 Pro Útterv Mérnök Kft. (4400 Nyíregyháza, Nyírfa tér 2. III. em. 7. ajtó) 

meghatalmazása alapján eljáró Lipcsei Ágnes egyéni vállalkozó kérelmére 2021. november 30-án 

közigazgatási hatósági eljárás indult a Tiszabezdéd 0104/5, 0127 és 0131 hrsz.-ú területeket érintő 

önkormányzati út építésének tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 6600/2021 

Az eljárás megindítása: 2021. november 30. 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

Az ügyintéző neve: Balla Benjamin 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 896 120 

 

A közlemény közzétételének időpontja:         

 

1. A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

Tiszabezdéd belterületétől észak‐ nyugatra található a Kerek-Holt-Tisza nevű holtág, mely 

jelentős turisztikai, rekreációs célú forgalmat vonz be a településről és a környékről. A holtág jelenleg a 

4147 sz. Tiszabezdéd-Záhony összekötő útról leágazó földúton közelíthető meg. A tervezett 

tevékenység célja ezen földút szilárd burkolattal történő ellátása, mely a gépjárművel való közlekedés 

biztosítása mellett kerékpáros forgalmat is ki fog szolgálni. 

2. A tevékenységgel érintett települések: 

A létesítéssel és hatásterülettel érintett: Tiszabezdéd Község. 

3. Létesítés: 

Az építés célja külterületi útépítés cél jellegű forgalom kiszolgálására a 4147 sz. főközlekedési út 

(087/142 hrsz.) és a Tisza töltés (0127 hrsz.) között. A tervezett szilárd burkolattal ellátandó út hossza: 

904 m + 50 m sárrázó. Amennyiben a forrásvolumen megengedi, akkor a Kerek Holt‐ Tisza (hrsz 0137) 

tóig történik az építés. 

4. Levegőminőség-védelem, zaj- és rezgésvédelem: 

4.1. Létesítés: 

 

Az építkezés során a munkagépek és gépjárművek kipufogó gázai kerülnek a 

levegőkörnyezetbe. Az építő munkagépek és járművek mozgásából, a szállított anyagok le- és 

felrakásából, a tereprendezésből, valamint az építési technológiából származóan (a felhasználásra 

kerülő alapanyagok jellegétől is függő mértékben) por is keletkezik. A szilárd szennyezőanyagok nehéz 

frakciója gyorsan kiülepszik, várhatóan már az építési/tervezési területen. 

Az önkormányzati út tervezési területe nem tartalmaz bontandó létesítményt. A felszíni 

burkolatok és növénytakaró felszedése és kezelése során használt (dízel üzemű) munkagépek, 

járművek zajkibocsátása okoz zajterhelést. 



 2 

4.2. Működés: 

Az létesített és üzemelő önkormányzati út a látogatók és a horgászok gépjárműveinek forgalmát 

hozza magával. Ez a megnövekedett forgalom mind levegő- és zajterhelés szempontjából a kapcsolódó 

útszakaszok hatásának fényében semleges. 

4.3. Baleset, havária helyzet: 

Rendkívüli esemény, illetve üzemzavar miatt a telepítés és az üzemelés fázisában egyaránt a 

talaj és a felszín alatti víz kerülhet kis mértékben veszélybe. A potenciális veszélyforrások az egyes 

építőanyagok, építőgépek, kisgépek, gépjárművek révén némi szénhidrogén‐ tartalmú anyag, 

üzemanyag, kenőanyag, hidraulikai olaj, stb. Havária esetén az előbb felsoroltak csekély mértékű 

környezetbe való kikerülése prognosztizálható. 

A tevékenység normál üzemmenetben a felszín alatti és a felszíni vizekre sem gyakorol 

semmilyen hatást. A havária esetek a telepítés és a felhagyás fázisában csak az építés során 

alkalmazott munkagépek meghibásodása esetén fordulhatnak elő.  

4.4. Felhagyás: 

Az út felszámolásával hosszú távon sem számolunk. 

5. Hulladékgazdálkodás: 

A tervezési területen keletkező hulladékok (fajtájuktól és mennyiségüktől függetlenül) gyűjtése 

megoldott lesz a az üzemelés során is, kezelésük szervezett formában fog történni. A hulladékok 

környezetterhelést sem az ingatlanon belül, sem a kezelés helyén nem okoznak. 

6. Országhatáron átterjedő környezeti hatás:  

Sem a létesítési sem az működési időszakában nem várható. 

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey 

Ferenc utca 12-14. szám alatti székháza hirdetőtábláján 2021. december 14-től 2022. január 5-ig 

megtekinthető. A közlemény Tiszabezdéd Község Jegyzője által meghatározott helyen is megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 

8:00-12:00, szerda 8:00-12:00, 13:00-16:00), valamint Tiszabezdéd Község Jegyzője által meghatározott 

helyeken. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a Jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni. A 

kérelem és mellékletei elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6600-2021 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 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; 

o amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány 

tartalmi követelményeinek meghatározása; 

o 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. december 14. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6600-202

