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KÖZLEMÉNY 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Telefon: 42/598-930; e-mail: 

felsotiszavideki@zoldhatosag.hu) (továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) 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 2015. december 21-én a Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci u. 45.) meghatalmazásából eljáró GULIT 

Közlekedéstervező Mérnökiroda Bt. (4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 10. III. em. 13.) 

kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a „Kisvárda déli tehermentesítő út a 4. sz. főút 

és a 4108. sz. összekötő út között” tárgyú előzetes vizsgálat ügyében. 

 

Az ügy iktatási száma: 333/2015. 

Az eljárás megindításának napja: 2015. december 21. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2015. december 22. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2015. december 23. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  
 

Kisvárda település közlekedési forgalmának tehermentesítését szolgálja a tervezett D-i elkerülő 

út, amely a 4. sz. főút és a 4108. j. összekötő út (Anarcs-Kisvárda) között húzódna, átszelve 

többek között a 4145. j. összekötő utat (Ajak-Kisvárda).  A tervezett elkerülő út egyik fő célja a 

belterületi utak tehermentesítése, a teherforgalom mérséklése, mely hozzájárul a települési 

környezetminőség javulásához, a zaj-és levegőterhelés csökkentéséhez. 

 

A beruházással érintett útszakasz hossza 3,2 km, melyből 2,4 km új nyomvonal, 0,8 km pedig a 

meglévő Ipari út megerősítése.  A 7 m burkolatszélességű, 10 m-es koronaszélességű úton 3 db 

új körfogalom épül. Az út a 4. számú főútról 30%-os, a 381. számú főútról 50 %-os 

átterhelődést eredményezhet. 

 

Érintett települések (nyomvonallal és hatásterülettel): Kisvárda  

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

 

A kivitelezés időszakában szállítási útvonalak melletti zajtól védendő terület közúti 

közlekedésből származó zajterhelése nem fog érzékelhetően megváltozni a kivitelezés során. Az 

elemzések alapján megállapítható, hogy az anyagszállítási útvonalak nem tekinthetők 



 2 

hatásterületnek, mert a zajterhelés változás az érintett szakaszok vonatkozásában nem éri el a 3 

dBA értéket. A D-i elkerülő üzemeltetése során a közlekedési zajterhelés távlati viszonylatban 

sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete szerinti 

határértéket a közeli lakóterületen.  

 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból minimális koncentrációnövekedéssel lehet számolni, de 

ezt a megnövekedett forgalom miatti koncentráció növekedés nem veszélyezteti a vonatkozó 

határértékek betartását, közvetlenül a pályatest mellett sem.  

 

A beruházás hatásterülete nem érint Natura 2000 területet. Az út nyomvonala sem lápot, sem 

természetvédelmi szempontból értékes élőhelyet nem érint közvetlenül. A közvetett hatásterület 

néhol belemetsz ex lege védett területtel érintett ingatlanokba, azonban ezek a területek nem 

felelnek meg a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben foglalt lápi kritériumoknak. 

 

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 székháza hirdetőtábláján 2015. december 23. - 2016. január 13-ig 

megtekinthető. 

 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció nyomtatott példánya megtekinthető a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán 

ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

–12
00

, szerda 8
00

–12
00

, 13
00

–16
00

) és Kisvárda Város 

Jegyzőjénél. A betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál valamint a jegyzőnél lehet 

részletes felvilágosítást kapni. 

A kérelem és a dokumentáció elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1033 

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 környezetvédelmi hatósághoz észrevételt lehet tenni. 

A környezetvédelmi hatóság 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/1033

