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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 hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, 

hogy a környezetvédelmi hatóságon a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci u. 

45.) megbízásából eljáró Akusztika Mérnöki Iroda Kft (6500 Baja, Szent László u. 105.) 2021. június 22. 

napján benyújtott kérelmére a Főosztályon közigazgatási hatósági eljárás indult a Nyíregyháza, Tokaji út 

és a 100 sz. vasútvonal különszintű keresztezésének megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálat 

tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 4109/2021. 

Az ügyintéző neve: Székelyhidi Ferenc 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: (42) 896-122 

Az eljárás megindításának napja: 2021. június 22. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2021. június 22. 

A közlemény közzétételének időpontja:___________________ 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A beruházás célja a Tokaji út (38. sz. főút) a Nagykörúttól (36. sz. főút) mintegy 1,7 km-es szakaszon 

2x1 sávosról 2x2 sávosra történő bővítése, a 38. sz. főút és a 100 sz. vasútvonal kereszteződésénél 2x2 

sávos közúti aluljáró kialakításával, az Érpataki főfolyás feletti átvezetéssel, valamint várhatóan 2-3 db 

szintbeli csomópont kialakítása. A Nyíregyháza, 38-as főút és Kopogó u. kereszteződésénél körforgalom 

kialakítása és a piacig felé vezető út építése. 

A tervezett beruházás rekonstrukciós munkák a Mező-u. – Széna tér – Rákóczi u. szintbeni 

csomóponttól a Kopogó utca – Tokaji út körforgalomig illetve a Piacra vezető útig tart. A beruházás során 

az alábbiak kerülnek átépítésre:  

• A meglévő útszakasz 2x2 sávosítása.  

• Érpataki-főfolyás felett meglévő híd elbontása és 2x2 sávos új híd megépítése  

• 100 sz. vasútvonal keresztezése és az útpálya felszín alá vezetése  

• összesen ~95 db parkoló kialakítása.  

• Új megközelítő út kialakítása a Piac területéhez a Kopogó utcai új, körforgalmú csomóponton keresztül.  

• Az aluljáró miatt szervizutak kialakítása.  

• Új kerékpárutak és járdák kialakítása. 

 

A jelenlegi útpályát felszedik, szélesítik majd az új burkolatot leterítik. Ennek megfelelően a következő 

építési fázisok lesznek:  

• Terület előkészítés  

• meglévő burkolat elbontása  

• alkalmatlan talajok eltávolítása  

• útalap kialakítás  

• burkolat építés  



 

• padka kialakítás  

• vízelvezetési rendszerek építése  

Az útépítéssel párhuzamosan, teljes szabályozási szélességben rendezésre kerül a keresztmetszet: új, 

szélesebb járdák (minimum 2,0m) és kerékpárutak, valamint változó szélességű zöldsávok alakulnak, 

illetve épülnek ki. Az új aluljáró műtárgy mellett – a telkek megközelítésére – párhuzamos szervizutakat 

kell kiépíteni. A forgalmi sávok szélessége a 38. sz főúton: 3,50m. A tervezett burkolatok aszfalt 

pályaszerkezettel épülnek meg. Az útpályára hulló csapadékvizek pontszerűen – víznyelők 

elhelyezésével – gyűjthetők össze és vezethetők a csatornahálózatba. A víznyelőket – a városban más 

útszakaszokon is alkalmazott gyakorlat szerint – a szegélyből „kiugratva” tervezik kialakítani. A Piac 

területének új megközelítő útja mellett nyílt árkos vízelvezetés tervezett. 

A 38. sz. főút érintett, Érpataki főfolyást keresztező szakasza a jelenlegivel megegyező nyomvonalon 

kerül átvezetésre a vízfolyás felett. A meglévő műtárgy helyére egy széles, az út és kerékpárút részére 

rendelkezésre álló új műtárgy épül. A 38. számú főút, és a szelvényezés szerinti bal oldalon húzódó 

kerékpárút meglévő híd műtárgyai elbontásra kerülnek.  

A vasúti vágányok alatt monolit vasbeton, hegesztett acél tartókból kialakított merevbetétes lemezhíd 

épül. 

 

Érintett település: Nyíregyháza 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

 

Levegővédelmi hatásterület: 

A dokumentációban foglaltak szerint a kivitelezési munkák levegőtisztaság-védelmi szempontú 

maximális hatásterülete: a munkaterülettől számított 135 m. 

 

Zajvédelmi szempontú hatásterület: 

A legnagyobb zajterhelést okozó időszak a belterületi utak építése, azon belül is a régi burkolat 

elbontása. 

A határérték túllépés mértéke a kritikus munkanapokon 18, illetve 7 dB. A várható zajterhelés a 

munkavégzéshez szükséges géppark üzemeltetésével az útfelújítás és útszélesítés munkafázis 

időszakban 55 m távolságban, a hídépítés időszakban 45 m távolságon belül haladja majd meg a 

zajterhelési határértéket. 

 

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztályának honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, 

Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2021. június 30-tól – 2021. július 22-ig 

megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

–12
00

, 

szerda 8
00

 –12
00

 13
00

 –16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/4109-2021 webcímen, valamint 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 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: 

„A környezetvédelmi hatóság a határozatában 

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, 

hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-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 iránti 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, 

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 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 cb) 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 figyelembevételével írja elő.” 

 


