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KÖZLEMÉNY 

 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: 

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 Főosztályon a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 

45.) megbízásából eljáró Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. (6000 Kecskemét, Katona 

József tér 6. II./8A.) kérelmére 2022. október 24-én közigazgatási hatósági eljárás indult a 493. sz. főút 

Baktalórántháza-Nyírbátor közötti szakasz 11,5 t-ás burkolatmegerősítése tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 6940/2022 

Az eljárás megindítása: 2022. október 24. 

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: 

A tervezett tevékenység célja a 493. számú 2x1 sávos országos közút 41. sz. főút – Nyírbátor 

közötti szakaszának 11,5 tonnára történő burkolatmegerősítése, II. rendű főúttá fejlesztése. A fejlesztés 

a 41 sz. főút - M3 autópálya - 471 sz. főút között megnövekedett közúti forgalom lebonyolítására 

érdekében, főként a Nyírbátori Ipari Park által generált nehézgépjárművek közlekedésének biztosítására 

szolgál. További cél még, hogy a főút Nyírgyulaj belterületét érintő jelentős forgalomtól a települést 

tehermentesítsék, valamint a Nyírbátor és Nyírgyulaj közötti kerékpárutat továbbvezessék Ófehértóig. 

2. A tevékenységgel érintett települések: 

A létesítéssel és hatásterülettel érintett: Baktalórántháza Város, Ófehértó Község, Besenyőd 

Község, Nyírgyulaj Község és Nyírbátor Város. 

3. Létesítés: 

A mintegy 18 kilométeres szakaszon két helyen nem történik kivitelezési munka, az M3 

autópálya csomópontjánál, továbbá Nyírgyulaj belterületi szakaszán, melyet kivált az új tehermentesítő 

út. A tervezett építési tevékenység megkezdésének várható időpontja: 2025. II. negyedév, az üzemelés 

megkezdésének várható időpontja: 2027. II. negyedév, az üzemelés várható időtartama: nincs 

meghatározva, minimum 20 év. 

4. Üzemeltetés: 

Üzemelés során a talaj és a felszín alatti víz szennyeződése elsősorban a közúti közlekedés 

emissziói, a levegőből kiülepedő poron megkötött szennyezőanyagok, és az út mentén olajosan 

szennyeződő porszemcsék következtében léphet fel. Ilyenek a kopásanyagok, kenőanyagok, benzin-, 

dízelcseppek, téli sózásból származó lé, ülepedő por. Normál működés esetén ezek az anyagok a 

csapadékkal kerülnek le az útpályáról, és az út melletti padka és árok fogja fel. A forgalom hatására 

diffúz jelleggel kicsapódó légszennyező anyagok koncentrációja felhígul és az út melletti területeken már 

nem fejt ki jelentős hatást. Az üzemeltetés során a téli síkosság-mentesítés szintén szennyezheti 

beszivárgás útján a talajt, illetve a felszín alatti vizeket. A tervszerű karbantartás, síkosság-mentesítés 

során ennek ellenére kerülni kell a talajra káros hatást gyakorló anyagok használatát, különösen a 

Natura 2000 területek esetében! 
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5. Baleset, havária helyzet: 

Szennyezés a munkafolyamatokban részt vevő munkagépek balesete, meghibásodása esetén 

jöhet létre, amikor üzemanyag vagy hidraulika olaj kerül a felszínre. A rendkívüli helyzetek megelőzését 

szolgálja, hogy csak megfelelő műszaki állapotú munkagép dolgozhat, melyek rendszeres műszaki 

ellenőrzése kötelező. Esetlegesen bekövetkező havária esetén a szennyeződés terjedése ellen azonnali 

intézkedést kell tenni. 

6. Felhagyás: 

A tervezett beruházás esetében nem jellemző a felhagyás valószínűsége. A létesítmények 

felhagyásának (bontásának) hatásai hasonlóak az építés hatásaihoz. 

7. Hulladékgazdálkodás: 

A burkolatmegerősítés, a kerékpárút építése, valamint az út nyomvonalát érintő épületek 

elbontása során nagyobb mennyiségű nem veszélyes építési-bontási hulladék keletkezésével 

számolhatunk, amelynek egy részét előkezelést követően helyben hasznosítani tudják, míg másik részét 

engedéllyel rendelkező kezelőnek át kell adni. Az országos közút szakaszán elbontásra kerülő 

újrahasználatra, értékesítésre alkalmas mart aszfaltot, vagy a pályaszerkezet egyéb anyagait az 

elbontott forgalomtechnikai eszközökkel együtt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. területileg illetékes 

mérnökségének telephelyére szállítják. A további bontott anyagok részben hasznosíthatók a helyszínen. 

Amennyiben a humuszréteg alatti talaj nem alkalmas útföldalapnak, kitermelésre kerül. Amennyiben a 

kitermelt mennyiség a kitermelés helyén más célra ugyan, de felhasználható, nem minősül hulladéknak. 

A kitermelés során szennyezettként azonosított föld minden esetben veszélyes hulladékként kezelendő. 

A munkafolyamatok megkezdése előtt tereprendezés szükséges. Ennek folyamán, továbbá az út 

szélesítése során eltávolításra kerül fás és lágyszárú növényzet is. 

8. 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 2022. október 25-tól 2022. november 10-ig 

megtekinthető. A közlemény az érintett települések 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 az érintett települések 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/6940-2022 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 15 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, 2022. október 25. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6940-2022

