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KÖZLEMÉNY 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Nyíregyháza, Kölcsey u. 

12-14.; Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu) 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 2016. március 4-én a Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából eljáró ’’KÖRÉPTERV’’ Kft. (4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21/B. I/2.) 

kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút, Rakamaz külterületi szakasz 

megvalósításának előzetes vizsgálat ügyében. 
 

Az ügy iktatási száma: 1957/2016. 

Az eljárás megindításának napja: 2016. március 4. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2016. március 4. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2016. március 7. 
 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

 

A tervezett létesítmény Rakamaz belterületén a körfogalomtól kezdődően a Szent István út meglévő 6,0 méter szélességű 

burkolatán burkolati jellel kijelölt kétoldali kerékpáros nyomként kerül megvalósításra, majd a régi 38. sz. főút nyomvonalán 

halad Tokaj felé, az önkormányzati kezelésű, régi Aranyos híd kerékpáros közlekedésre is alkalmas felújításával. Az Aranyos 

hidat követően a régi 38. sz. főút nyomvonalán felhagyott töltésen kétirányú, 2x1 haladósávos, 2,35m épített szélességű külterületi 

kerékpárút vezetne tovább a szintén önkormányzati kezelésű régi Görbe-híd kerékpáros közlekedésre alkalmas felújításával. A 

Görbe híd után a szintén kétirányú, 2x1 haladósávos, 2,35m épített szélességű külterületi kerékpárút szakasz kerül megvalósításra, 

mely keresztezi a 80.sz. Hatvan–Miskolc–Szerencs–Sátoraljaújhely/Nyíregyháza vasúti fővonalat. A tervezett kerékpárút ezután 

a meglévő régi közúti töltésen, majd elérve a jelenlegi 38. sz. főút töltését, annak D-i oldalán a meglévő közúti töltés GABION 

támfalas bővítésével halad tovább a Hosszú hídig. A Hosszú hídon a meglévő kocsipálya újra felosztásával és a kerékpáros 

forgalmat NEW JERSEY vasbeton elemekkel elválasztva vezetjük át a kerékpárutat. A híd után a Kis hídig újra a közúttal közös 

koronán, GABION támfalas töltésbővítéssel kell megépíteni a létesítményt, majd a Kis híd előtt a tervezett kerékpárút elhagyja a 

közút töltését és a régi Kis hídon kerül átvezetésre, melyet a kerékpáros közlekedésre alkalmas módon szintén fel kell újítani. A 

Kis hidat követően a nyomvonal a régi 38.sz. út nyomvonalán mindkét irányban kijelölt kerékpáros nyomként halad a 

végszelvényként szolgáló Rakamaz Üdülőterület bekötőútjáig. Az érintett útszakasz teljes szélességében aszfalt kopóréteg 

építéssel felújításra kerül, hogy kerékpárforgalom lebonyolítására alkalmas legyen. Az állami közúttal közös koronán vezetendő 

kerékpárút esetében a meglévő töltés szélesítése szükséges, mely a töltésláb szélesítése nélkül, a szükséges földmunka 

mennyiségét és a meglévő töltés szerkezetébe történő beavatkozást minimalizálva GABION támfal létesítésével kerül 

kivitelezésre. A kerékpárút elhelyezése során az állami közúton min. 3,50 m-es forgalmi sáv szélesség és a közúti szalagkorlátok 

között min. 9,00 m távolság alakítandó ki. A kerékpárút aszfalt burkolatának szélessége a túlzott töltésszélesítés elkerülése és a 

költségek racionalizálásának érdekében a közúttal közös szakaszon 2,25 méter. A nyomvonalba eső 3db régi híd (Aranyos híd, 

Görbe híd és Kis híd) teljes felújításra kerül, mely magában foglalja a hidak felszerkezetének szükség szerinti felújítását, új 

kocsipálya kopóréteg és korlát kiépítést, valamint a hídpillérek és hídfők szükség szerinti, az állékonyságuk veszélyeztetését 

megszüntető felújítását. Az Aranyos hídon a kerékpáros átvezetés a megelőző szakasszal egyező módon kétoldali kerékpáros 

nyomként történik, míg a többi híd esetében a burkolat tengelyében 2,25 m szélességben, burkolati jellel kerül kijelölésre a 

nyomvonal. A hidakon kiépítendő korlátokat mindkét oldalon a kerékpáros közlekedést figyelembe vevő 1,4 méter magassággal 

kell kialakítani. A Hosszú hídon történő kerékpáros átvezetés a meglévő 10 m széles kocsipálya hosszirányú elválasztás célját 

szolgáló NEW JERSEY vasbeton közúti korlátelemek alkalmazásával történő újra felosztásával oldható meg. Ezen megoldás 

optikailag és fizikailag is elválasztja a kerékpáros és a gépjárműforgalmat. A beavatkozást követően a hídon a gépjárművek 

közlekedésére 3,50 m-es forgalmi sávok mentén a közúti vezetőkorlátig 0,25-0,25 méter szélességű biztonsági sáv áll 

rendelkezésre. A kialakítandó kocsipálya szélesség a szegélyek között a Közúti hidak felújítása tervezési előírásaival összhangban 

7,50 méter. A kerékpáros közlekedésre fenntartandó sáv szélessége a korlátok között 2,00 méter. A híd burkolatának átépítésével 

és a forgalmi sávok eltolásával a hídon kialakuló gerincvonal a megelőző és követő útpályáéhoz viszonyítva eltolódik, amit előtte 

és utána a meglévő útpálya profilba marását követő aszfaltréteg terítéssel kell kifuttatni. 
 

 

A telepítési hely: Rakamaz Város közigazgatási területe 
 



  

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  
Az építés alatti legnagyobb hatásterület a nyomvonaltól számítva 317-317 m.  
 

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály honlapján 

(ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2016. 03. 08-től - 2016. 

03. 29-ig megtekinthető. 
 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál ügyfélfogadási időben (hétfő, 

péntek 8
00

–12
00

, szerda 8
00

 –12
00

 13
00

 –16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1063 webcímen, valamint Rakamaz Város 

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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.  
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 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/node/937

