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Tisztelt Címzett! 

 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya (továbbiakban: Főosztály) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése 
alapján, - mint a tervezett tevékenység által érintett település jegyzőjét - értesíti Önt, hogy a Főosztálynál a NIF Zrt. 
(1134 Budapest, Váci út 45.) meghatalmazásából az UNITEF’83 Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) kérelmére 
közigazgatási hatósági eljárás indult az M34 gyorsforgalmi út – 4111 j. Jékét elkerülő út előzetes vizsgálata 
ügyében. 
 
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. melléklet 1.172 pontja és az 1/a. melléklet 1.12 pontja alapján az M34 gyorsforgalmi 
út Vásárosnamény – Záhony közötti szakasz megvalósításához kapcsolódó 4111 j. Jékét elkerülő út 
létesítésére indított előzetes vizsgálat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak 
tekintendő. 
 
A kérelem elbírálása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet alapján történik. 
 
A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (4) bek. alapján csatoltan megküldöm az eljárással kapcsolatos 
közleményt, a kérelmezés mellékleteit és kérem, hogy haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül 
szíveskedjen gondoskodni a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré 
tételéről. 
 
Kérem, hogy a közleményt a közzététel időpontjával kiegészíteni szíveskedjen. 
A közlemény közhírré tételét követő öt napon belül szíveskedjen tájékoztatni a környezetvédelmi hatóságot a 
közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelembe és mellékleteibe való betekintési lehetőség 
módjáról.  
 
A közhírré tétel időtartama 21 nap (amelybe a kifüggesztés és a levétel napja nem számít bele). 
Kérem továbbá, hogy a közzététel megtörténtéről és annak pontos időpontjáról, az esetleges észrevételekről a 
kifüggesztés időtartamát követő 5 napon belül hatóságomat értesíteni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2017. október 18. 

Dr. Galambos Ildikó 
hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

     Linczer Norbert  

      ügyintéző 

Kapja postai úton tértivel: 
1. Jéke Község Jegyzője    (+mell.)   4611 Jéke, Dózsa u. 15. 
2. Tornyospálca Község Jegyzője (+mell, +CD.)  4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 
3. Irattár 
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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 hirdetmény útján 

értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon 2017. október 11.-én a NIF Zrt. (1134 Budapest, 

Váci út 45.) meghatalmazásából az UNITEF’83 Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) kérelmére közigazgatási 

hatósági eljárás indult az M34 gyorsforgalmi út – 4111 j. Jékét elkerülő út előzetes vizsgálat ügyében. 

 

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. melléklet 1.172 pontja és az 1/a. melléklet 1.12 pontja alapján az M34 gyorsforgalmi 

út Vásárosnamény – Záhony közötti szakasz megvalósításához kapcsolódó 4111 j. Jékét elkerülő út 

létesítésére indított előzetes vizsgálat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak 

tekintendő. 

 

Az ügy iktatási száma: 8979/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. október 11. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. október 12. 

A közlemény közzétételének időpontja:___________________ 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A tervezett összekötő út Jéke és Tornyospálca közigazgatási területén valósul meg.  

A tervezett 4111 j. út korrekciójának, mely Jékét kerüli el, teljes hossza 2,505 km. Tervezési sebessége vt=90 km /h, 

keresztmetszeti kialakítása 2x1 forgalmi sáv padkával. Szelvényezése nyugatról kelet felé tart, és csatlakozik az út 

meglévő szelvényezéséhez. Változatok a tervezett útra nem készültek, a jelenlegi nyomvonal megfelel a rendezési 

tervben szereplőnek, és ahol lehetséges alkalmazkodik a jelenlegi táblaosztáshoz is. 

A vizsgált útszakasz az M34 gyorsforgalmi út Jékei csomóponthoz kapcsolódó 4111 j út Jéke elkerülő útszakasz, 

mely a Jéke belterületén áthaladó meglévő 4111 j. utat tehermentesíti.   

 

Az építés megkezdésének várható időpontja a 2018. év, forgalomba helyezés várható időpontja 2020. év.    

 

A telepítéssel érintett települések: Jéke, Tornyospálca  

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

A levegőkörnyezetre gyakorolt terhelés minimális, a jelenlegi és a tervezett állapot között érdemi változás nem 

mutatkozik, a hatásterület a közlekedési létesítmények üzemi területén belül marad.   

 

A tervezett létesítmény kivitelezési munkálatai közül a legnagyobb zajterhelést a földmű építése munkafázis jelenti, 

hatásterületének határa 118,2 m. A fenti géphasználat – üzemidő becslés – alapján a határérték teljesülésének 

távolságán belül védendő létesítmények helyezkednek el.  

Jelentős környezeti hatása az összekötő útnak nem lesz. 
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A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti 

székházának hirdetőtábláján 2017. október 18-től - 2017. november 10-ig megtekinthető. 

 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Főosztálynál ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
 –

12
00

 13
00

 –16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8979-2017 webcímen, valamint Jéke és Tornyospálca Község 

Polgármesteri Hivatalában 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 Főosztályhoz 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; 

- 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. 

 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8979-201

