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KÖZLEMÉNY 

 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi 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 NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.); 

meghatalmazott:/ UVATERV Zrt. – UNITEF’83 Zrt. Konzorcium (Konzorciumvezető: UVATERV Zrt. Székhely: 1117 

Budapest, Dombóvári út 17-19.)/ kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a M49 Gyorsforgalmú út M3 

autópálya-Ököritófülpös közötti szakasz (0+000 – 25+670 km sz. között) Nyírbátor-Mátészalka 132 KV-os 

távvezeték megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 4780/2020. 

Az eljárás megindításának napja: 2020. augusztus 12. 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

Az ügyintéző neve: Linczer Norbert 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 896-115 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. augusztus 17. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A NIF Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság az M49 gyorsforgalmi út „M3 autópálya - 

Mátészalka - országhatár közötti kapcsolat fejlesztésének előkészítése, M3 autópálya Ököritófülpös közötti szakaszra 

vonatkozóan engedélyezési és részleges hatálybalépéssel kiviteli terv készítése” projekt keretein belül Nyírbátor - 

Mátészalka 132 kV-os távvezeték átépítését tervezi.  

A Nyírbátor - Mátészalka 132 kV-os távvezeték átépítését az alábbi helyen tervezik, Nyírbátor - 

Mátészalka 132 kV-os távvezeték és a tervezett „M49” gyorsforgalmi út keresztezése az 

5+389 km+m szelvényben. 

A távvezetéknek a tervezett „M49” gyorsforgalmi út 5+389 km+m szelvényében történő keresztezésében elbontásra 

kerülnek a meglévő 55. sz. és 56.sz. oszlopok, és új nyomvonalban két új oszlop (55, 56.) beépítésére kerül sor. 

Az oszlopok típusai és az egyes típusok területfoglalása az előzetes vizsgálati dokumentáció 2.2.1. táblázatában 

található. A keresztezéssel érintett oszlopköz hossza: 309,39 m. 

A tevékenységgel érintett ingatlanok Nyírmeggyes település külterületén helyezkednek el (0131/23 és 0134/42hrsz.). 

A beruházás elsősorban mezőgazdasági művelésű szántó területeken valósul meg. Üzemtervezett erdőterületet a 

távvezeték átépítése nem érint. 

A tervezett távvezeték szakasz Natura 2000 területet, továbbá vízbázis hidrogeológiai védőövezetét sem érinti.  

A távvezeték kivitelezésének végső határideje 2024., mely egyben az M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya – 

Ököritófülpös közötti szakasz tervezett átadásának várható éve. A munkálatok 4-6 hónapot vesznek igénybe.  

A tevékenységgel érintett település: Nyírmeggyes  

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

Levegőtisztaság-védelem  

Az építési fázisban NO2 légszennyező komponens esetében a munkaterület geometriai középpontjából húzott 49 m-

es sugarú kör által lefedett terület, mely a tervezett és bontandó oszlopokra is vonatkozik. A bontás és építés 

közvetlen hatásterülete lakott területet nem érint (a legközelebbi védendő épület több mint 1 km-re található). 



 
Porterhelés szempontjából a bontandó oszlopok és az új oszlophelyek körüli 33 m sugarú kör területe tekinthető 

közvetlen hatásterületnek. 

Üzemelés alatt levegővédelmi hatásterülettel nem kell számolni. 

Zajvédelem 

A zajvédelmi szempontú hatásterület legnagyobb kiterjedése bontás esetén az oszlophelyektől számított 89 m sugarú 

kör területe, építés esetén az oszlophelyektől számított 63 m sugarú kör területe. 

Az érintett távvezeték-szakasz oszlopaitól a legközelebbi lakóterület több, mint 1200 m-re található. A hatásterület 

zajtól védendő építményeket nem érint. A megvalósításhoz kapcsolódó szállítások a tervek szerint a 471. sz. főúton 

fognak megvalósulni. Innen lehajtva néhány száz méteren földúton, illetve mezőgazdasági területen haladva tudják 

megközelíteni a szállítójárművek a tervezési területet. A szállítás zajvédelmi hatásterülete a tervezési terület határain 

nem terjed túl, mivel a megközelítő utak többsége mentén a szállítási és fuvarozási tevékenység várhatóan nem okoz 

3 dB-nél nagyobb mértékű járulékos zajterhelés változást. 

Országhatáron átterjedő környezeti hatások: A tervezési terület földrajzi elhelyezkedéséből adódóan nem várható. 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti szék-

háza hirdetőtábláján 2020. augusztus 17-től 2020. szeptember 10-ig megtekinthető. Az üggyel kapcsolatos doku-

mentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
–12

00
, 13

00
–16

00
), 

valamint Nyírmeggyes település Jegyzője által meghatározott helyen. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a 

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

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/4780-2020 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 nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (továbbiakban Nkj tv.), valamint 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, 1. melléklet 1.1.54. pontja, 2. melléklet 9. pontja alapján - a tervezett beruházásra vonatkozó 

előzetes vizsgálati eljárás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-

beruházással összefüggő ügy.  

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) bekezdése, 

valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. § (1) bekezdés a) pontja és 3. sz. mellékletének 76. pontja – 

Villamos vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) légvezetéknél 35 kV-tól - alapján a tervezett 

tevékenység megvalósítása a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti 

hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.  

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; 

 amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek 

meghatározása; 

 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, 2020. augusztus 17. 
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