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HIRDETMÉNY 

 

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 Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-

13.) megbízásából eljáró Lévai Béla környezetvédelmi szakértő (4024 Debrecen, Kandia utca 15. IV/19.) 

2022. április 12. napján benyújtott kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Napkor-Oros (41. sz. 

főút) közötti kerékpárút megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálat tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 3178/2022. 

Az ügyintéző neve: Székelyhidi Ferenc 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: (42) 896-122 

Az eljárás megindításának napja: 2022. április 12. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2022. április 12. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. április 27. 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A projekt fő célja a közlekedési infrastruktúra javítása, mely lehetővé teszi az orosi és napkori területek 

kerékpáros megközelíthetőségét, illetve a közúthálózat mellett található kerékpárút összekötése a 

jelenleg meglévő kerékpáros hálózattal.  

A kerékpárút Oros belterületétől K-NY-i irányban húzódik. A dokumentáció szerint a beruházás a 

Nyíregyháza 11458/1, 11461-11467, 11471, 11473/1, 11475/2,4, 11482/3, 11484, 11485, 11486/2, 

11488, 11489/1, 11490/1, 11491/1-2,  11492/1-2, 11493, 11494, 11495/1, 11495/4, 11495/6-7, 

11495/12, 11457/2-3, 11172,  11171/1,  11186/6,  11186/2-4, 11187-11195, 11196/1, 11197, 11220/2, 

11225/3, 11221, 11222, 11155/2, 02253/3, 02253/5, 02253/1, 02255,  02256/11-12, 02258/6, 02258/8, 

02257/1, 02257/2, 02258/7,  02260/2-5, 02261/1, 02261/8, 02262-02264, 02265/4, 02265/27, 02265/29, 

0625/23, 02265/24, valamint a Napkor 0150 hrsz.-ú ingatlanokat érinti, továbbá a tervezési szakasz 

Natura 2000 területeteket részben érint (Nyíregyháza 0352, 07/1, 013/1, 013/2, 0363, 0362, 0361/1, 

0354, 0355, 0356/1, 0356/2, 0356/3, 0360/1-20, 0361/2 hrsz.). 

A tervezett kerékpárút a 41 sz. főút 5+347–9+033 km szakasza között létesül, annak jobb oldalán. 

A tervezett út teljes hossza 3768 m, mely bel- és külterületen halad, 2,55 méter széles, 0,65-0,65 méter 

széles padkával ellátott. A teljes koronaszélesség így 3,85 m. A kerékpárútra hulló csapadékvíz a 41. sz 

út és a tervezett kerékpárút között kialakítandó közös szikkasztó árkokba kerül. Az engedélyes tervek 

alapján megvalósuló építményeket az útépítési terv adja meg. A kerékpárúton és a hozzá tartozó 

csapadékvíz szikkasztó árkokon kívül egyéb olyan építménnyel kell számolni, amelyet az útépítési terv 

tartalmaz (pl. vízfolyás áteresz, rézsű támfal, útkereszteződések, védőkorlát). 

A tervezett kerékpáros létesítmény teljes hosszában a szelvényezés szerinti bal oldali 2,5 %-os 

oldaleséssel, 1,00 méter hasznos szélességgel, a kerékpáros sávok között 0,25 méter biztonsági sávval, 

2,55 méter széles burkolatszélességgel, mindkét oldalon 0,65-0,65 méter 5,0%-os oldalesésű stabilizált 

padkával, tervezik kialakítani. Az aszfalt burkolatot süllyesztett szegéllyel tervezik határolni. A tervezett 

kerékpárút rézsűhajlása mindkét oldalon 1:1,50, míg a főút felől a tervezett rézsűhajlás 1:2,0. 



 

Az építési munkák a hagyományos közlekedésépítés következtében közepes szállításigénnyel és 

munkagép igénnyel oldhatók meg. Ezt az építési szakaszoknak megfelelő ütemben biztosítják. A 

munkagép igény az adott építési szakasznál 1-1 db földgyalu és forgó rakodó, 1 úthenger, valamint 2 

szállítógépjármű. Ez a gépigény együtt mozog az építési területek továbbhaladása szerint. A 

munkagépek csak az eredeti területet, vagy épített út területét veszik igénybe, a Natura területet csak 

egyes szakaszokban, azok peremterületeit érintik. A teljes hossz építési időtartama 0,5-1 év közöttire 

tervezhető. 

Érintett települések: Nyíregyháza, Napkor 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

Levegővédelmi hatásterület: 

Az útépítés hatásterületei az építés és felvonulás területei és ezek közvetlen. kb. 50 méteres környezetei 

lesznek. A szállításból adódó kibocsátások intenzitásuk, térbeli kiterjedésük alapján porszennyezést 

okozhatnak, átmeneti jellegük ellenére hatásuk terhelő. A szálló por (PM10) esetén 49 m széles a 

hatássáv létesítéskor a tárgyi kerékpárút mentén, nedvesítés/takarás/portalanítás, azaz csökkentett 

kiporzás esetén, ezek hiányában a szálló por kibocsátás kb. 196 m-re növekedhet a nyílt, akadálytalan 

terjedést jelentő szakasz mentén. 

Zajvédelmi szempontú hatásterület: 

A zajvédelmi szempontból kritikus munkák során a hatásterület a tevékenység végzésének helyétől 

számított R sugarú kör által lefedett terület. Az R=116 m (nappal). A munkavégzés a kerékpárút 

nyomvonalán történik: ez a hatáskör-sorozat hatássávnak tekinthető.  

A hatássávban nincs zajvédendő objektum. 

 

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 2022. április 27-től – 2022. május 20-ig 

megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 800–1200, 

szerda 800 –1200 1300 –1600) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/3178-2022 webcímen, Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város Önkormányzatánál, valamint Napkor Község 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.” 

 


