
 

 

 

KÖZLEMÉNY 
 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes környe-

zethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 

8. § (2) bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi 

hatóságon a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) meghatalmazása 

alapján eljáró UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) 

kérelmére a 4113. jelű összekötő út 4+023 km szelvényében Tiszamogyorós és Lónya között létesítendő 

új Tisza-híd és a hozzá kapcsolódó útkorrekció megvalósítására környezeti hatásvizsgálati eljárás indult. 

A tervezett beruházás a Khvr. 3. § (1) a) pontja és 3. sz. mellékletének 87. pontja alapján a 

környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra 

kötelezett tevékenység. 

A kérelmező a Khvr 1. § (5) bekezdése értelmében - előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül - 

környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását kérte a Főosztálytól. 

A kérelemre indult eljárás a Korm. rendelet 1. § (5) bek.-ének megfelelően a 6-10. §. alapján kerül 

lefolytatásra. 

A projekt az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, az 1. számú melléklet -1.3.57. 

Lónya új Tisza-híd előkészítése-, és a 2. sz. melléklet 9. pontja szerint kiemelt jelentőségű üggyé 

minősített közigazgatási hatósági eljárás. 

Az ügy iktatási száma: 1427/2020 

Az eljárás megindításának napja: 2020. június 23. 

Ügyintézési határidő: 60 nap 

Az ügyintéző neve: Siroki Valéria 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 896-132 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. június 30. 

 

Az eljárás megindításával egyidejűleg értesítem, hogy a Főosztály tárgyi környezeti hatásvizsgálati 

eljárásban  

2020. augusztus 12-én 10
30

-kor közmeghallgatást tart 

a Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. sz. alatti hivatalos helyiségében. 

 

Az ügyben észrevételek megtételére, kérdések feltevésére írásban a közmeghallgatás időpontjáig a 

Főosztályon, vagy az érintett települések jegyzőinél, vagy a közmeghallgatáson személyesen van 

lehetőség. 

A tervezett beruházás által érintett települések: Lónya és Tiszamogyorós Község. 
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A tervezett tevékenység ismertetése: 

Tiszamogyorós és Lónya községek között a Tisza folyón történő átkelést jelenleg komp biztosítja a 

személy- és gépjárműforgalom számára. 

A közvetlen közúti összeköttetés megteremtése érdekében a fenti településeket érintő 4113. jelű ök. út 

4+023 km szelvényében Tiszamogyorós és Lónya között a Tisza folyón új közúti híd és a hozzá 

csatlakozó úthálózat megvalósítása tervezett. (A tiszai keresztezés az út jelenlegi 3+929 km 

szelvényénél van.) 

A kompátkelő közelében épülő tárgyi új létesítmény nem egy új közúthálózati elem, hanem a meglévő 

4113. j. összekötő út hiányzó szakaszának pótlása, amely teljes hosszában folyamatossá válva kiváltja a 

jelenlegi kompos közlekedést. 

A tervezett létesítmények ismertetése:  

Külterületi összekötő út, „B” környezeti körülményeknek megfelelő tervezési osztály 

Tervezési sebesség: vt = 70 km/h. 

A tervezők a 4113. j. összekötő útnak a Tisza két partjához vezető szakaszait összekötő több nyom-

vonalváltozatot is vizsgáltak:  

”A” nyomvonal: 

A tervezett nyomvonal az első 350 m hosszon a jelenlegi út vonalát követi. Mivel magassági 

szempontból a meglévő és a tervezett út már ezen a szakaszon is erősen különbözik, az építéskor ezen 

a hosszon ideiglenes terelőút építésére lesz szükség. Letérve a meglévő út sávjáról, a tervezett út egy 

250 m sugarú jobb ívvel halad tovább, és a nyári gátat keresztezve csatlakozik a tervezett folyami hidat 

is tartalmazó bal ívhez. A Tisza jobb partján a tervezett tengely a jelenlegi komp és az egykori pontonhíd 

területét és kapcsolódó építményeit harántolja, majd a hídfőhöz közel keresztezi az árvédelmi töltést. A 

tengely ezután érintőlegesen csatlakozik a 4113. j. összekötő út jelenlegi pályájához. A tervezett útpálya 

vonalvezetése biztosítja a jelenlegi gátőrház megközelítését. 

”B” nyomvonal: 

E változat tervezésénél figyelembe vették, hogy a jelenleg a komphoz vezető útszakasz az építés ideje 

alatt használható maradjon, ezért Tiszamogyorós lakott területének határán az új úttengelyt a jelenlegitől 

30 m-re É-ra elhúzták. A meglévő úttal közel párhuzamos, mintegy 300 m hosszú szakasz után a 

tervezett tengely egészen a tervezési szakasz végéig vezet el. A nyomvonal végén tervezett bal ív ennél 

a változatnál is érintőlegesen csatlakozik a meglévő úthoz. 

Nyomvonal hossza: a D-i „A” nyomvonal megvalósulása esetén a tervezett hossz ~1 900 m, az É-i „B” 

nyomvonal megvalósulása esetén ~1 867 m.  

Mindkét változat esetében: 

Tervezési sávok száma: 2x1 sáv, 

Korona szélesség: 10,0 m  

Forgalmi sávok szélessége: 3,50 m 

Burkolat szélessége: 7,50 m  

Padka szélessége: 1,25 m 

A közút mellett a teljes tervezési szakaszon kerékpár- és gyalogút vezet.  

Közvetlen terület-igénybevétel a teljes keresztmetszeti kiépítés esetén a magas rézsűk miatt mintegy 35 

m széles sáv. 

Forgalmi csomópont nem létesül, csupán az árvédelmi töltések, illetve meglévő földutak csatlakozását 

kell biztosítani. 

A tervezett út és híd megvalósítása során mederrendezés, mederkorrekció nem szükséges. A tervezett 

Tisza híd áthidalja a vízfolyást, valamint az árvízi öblözetet is. 

Mindkét nyomvonalváltozat esetében kb. 190-210 m hosszú mederhíd létesítése szükséges. 

A híd kapcsán több lehetséges nyomvonalat, felszerkezet típust, kialakítást vizsgáltak. A híd főbb 

geometriai méreteinek, hossz-szelvényének, a hídfők kialakításának optimalizálása a nyomvonal, illetve 

a keresztmetszet (felszerkezeti rendszer) kiválasztása után történhet meg. 
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A beruházás megvalósítási munkálatai várhatóan 2022-ben kezdődnek, a forgalomba helyezés várható 

időpontja 2025. év. 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

Levegőtisztaság-védelem: A közvetlen hatásterület a tervezett új Tisza híd és a hozzákapcsolódó közút 

mentén lévő területekre kiterjedő, forgalomból származó hatásokból származik, ahol a tervezett 

útszakaszok megvalósulása Nélküli esethez képest a forgalomba helyezést követő Vele esetben, a 

mértékadó üzemi állapotban és a kritikus meteorológiai körülmények esetén a NO2 terhelésváltozás 

nagyobb, mint 10 μ/m
3
. A dokumentáció megállapítja, hogy a közvetlen és a közvetett hatásterület 

esetében kismértékű levegőszennyezettségi változás mutatkozik, melynek kiterjedése nem számottevő, 

és az út közvetlen térségében jelentkezik mindkét vizsgált nyomvonalváltozat esetében. 

Talajvédelem: Közvetlen hatásterület a nyomvonal területfoglalása (átlagosan 20 m), az építés közvetlen 

hatásterülete a felvonulási területek, az ideiglenesen igénybe veendő többlet területek. A létesítmény 

hatásaként változik a talajszerkezet, tömörödés következik be. Üzemelés időszakában havária esetén 

szennyeződhet a talaj. 

Felszín alatti víz: Az útpálya a talajvíz-szintekben érzékelhető, számottevő változásokat nem okoz, 

víztermelő, vagy vízmű kutak, ill. vízbázis védőterületét nem érinti. 

Felszíni víz: Üzemszerű működés esetén az érintett Tisza folyó keresztezésében és a csapadékvizek 

bevezetésének a helyén a felvízi oldalon kb. 25 m, az alvízi oldalon kb. 50 m, de az alvízi oldalon ennél 

lényegesen több is lehet haváriás szennyezés esetén. 

Zajvédelem: A dokumentáció megállapítása szerint az „A” nyomvonalváltozat megépülése esetén a 

zajvédelmi követelmények teljesülnek, az új útburkolat okán várhatóan a jelenlegi zajhelyzetnél 

kedvezőbb állapot várható. „B” nyomvonal kiépülése esetén a települések zajhelyzete javulni fog a 

jelenlegihez képest. A zajvédelmi követelmények teljesülnek, kivéve egy védendő lakóépületnél, ahol 

határérték feletti terhelés várható. A tervezett létesítmény üzemelése nem okoz a védendő 

létesítményeknél határértéket megközelítő rezgésterhelést. 

Élővilág- tájvédelem: A teljes hatásterület mezőgazdasági területeken a tervezett nyomvonal tengelyétől 

számított 100 méteres sáv, természetes vagy természetszerű vegetációval borított területeknél 200 

méteres sáv területével számolt a dokumentáció. A beruházás a hatásterületen belül „ex lege” védett 

lápterületet, szikes tavat, országos, vagy helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, az 

Ökológiai Hálózat elemei közül csak ökológiai folyosót érint.  

A tervezett beruházás két közösségi jelentőségű területet érint: 

 HUHN10001 „Szatmár-Bereg különleges madárvédelmi terület, 

 HUHN20001 „Felső-Tisza” kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. 

A tervezett beruházás védett növényfaj egyedét nem, viszont védett állatfajok közül többnek is az 

élőhelyét közvetlenül érinti. 

A tervezett létesítmény dominánsan jelenik meg a tájképben, mivel a híd magassága mintegy 10 m lesz, 

a töltés pedig mindkét változat esetében 5-10 m között mozog. A dokumentáció javaslatokat tartalmaz 

védelmi intézkedésekre, tájbaillesztési lehetőségekre. 

 

A tervezett beruházás részletes leírását, valamint a környezeti hatások részletes értékelését a 

környezeti hatástanulmány tartalmazza. 

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu) 2020. június 30. - 2020. augusztus 12. 

között megtekinthető. Az üggyel kapcsolatos elektronikus 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 Polgármesteri Hivatalában. A betekintés módjáról a Főosztálynál és az érintett települések 

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

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/1427-2020 webcímen tekinthető meg. 

Az ügyben a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan észrevételek megtételére, kérdések 

feltevésére írásban a közmeghallgatás időpontjáig a Főosztályon, vagy az érintett települések jegyzőinél, 

vagy a közmeghallgatáson személyesen van lehetőség. 
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A tervezett tevékenység esetében országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem 

feltételezhető, így a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 12-15. §.-a szerinti nemzetközi környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján az összes adat ismeretében határoz, és 

 megadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy 

 elutasítja a kérelmet. 

 
Nyíregyháza, 2020. június 29. 


