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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője  

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján értesíti Önt, hogy a Főosztályon a NIF Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45. AB Porta), mint környezethasználó megbízása alapján, a Civis 

Komplex Mérnök Kft. (4030 Debrecen, Gizella u. 13/D.) 2019. május 14. napján benyújtott kérelmére 

közigazgatási hatósági eljárás indult a „Nyíregyháza, Nagykörút hiányzó szakaszának 

négysávosításához szükséges tervezői feladatok elvégzése” előzetes vizsgálata tárgyában.  

A kérelem elbírálása a 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 kérelmet és mellékletét, 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 Főosztályt 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 számítandó bele. 

Kérem továbbá, hogy a közzététel megtörténtéről és annak pontos időpontjáról, az esetleges 

észrevételekről a közhírré tétel időtartamát követő 5 napon belül hatóságomat értesíteni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2019. május 21. 

 

   Tisztelettel: 
Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

Katona Zoltán 

osztályvezető 

 
Közlöm: /elektronikus úton/ 
 
1. Címzett 
2. 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 2019. 

május 14-én a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45. AB Porta), mint 

környezethasználó megbízása alapján, a Civis Komplex Mérnök Kft. (4030 Debrecen, Gizella u. 13/D.) 

kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a „Nyíregyháza, Nagykörút hiányzó szakaszának 

négysávosításához szükséges tervezői feladatok elvégzése” előzetes vizsgálat ügyében.  

Az ügy iktatási száma: 6417/2019. 

Az ügyintéző neve: Linczer Norbert 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930/221 mellék 

Az eljárás megindításának napja: 2019. május 14. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2018. május 14. 

A közlemény közzétételének időpontja:___________________ 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

Jelenleg Nyíregyháza Megyei Jogú Város felépítése közlekedési szempontból gyűrűs-sugaras felépítésű. 

A gyűrű – Nagykörút – a belvárost öleli körül, melyhez sugárirányban csatlakoznak a megye területét 

feltáró fő- és összekötő utak. A Huszár sor és Móricz Zsigmond utcát érintő – tervezett Intermodális 

Csomópont és 4. sz. főút közötti - hiányzó közel 1,2 km hosszú nagykörúti szakasz képezi jelen tervezési 

feladat tárgyát. 

 

A tervezett beruházás Tervezési diszpozíció szerint előírt paraméterei, beavatkozások:  

- a jelenlegi 3317 sz. másodrendű belterületi főút négysávosítása 

- 5 db jelzőlámpás csomópont tervezése 

- gyalog és kerékpárút létesítése a főúttal párhuzamosan 

 

Tervezett beruházás műszaki adatai 

A tervezési szakasz a Móricz Zsigmond út - 4. sz. főút csomópontjából indul és halad végig a Móricz Zs. 

út  nyomvonalán, majd a 0+547 km szelvényben keresztezi az Érpataki-főfolyást. A keresztezés helyén 

kéttámaszú műtárgy létesül. A Móricz Zs. út mentén a szelvényezés szerinti jobb oldalon adott a 

lehetőség az út szélesítéséhez. Tovább a Móricz Zsigmond út nyomvonalán a 0+568 km szelvényben 

betorkollik a nyomvonal a Simai út - Huszár sor utak kereszteződésébe, ami a 3317. sz. Hajdúnánás - 

Nyíregyháza összekötő út 55+352 km szelvényében van. Innen tovább a nyomvonal a Huszár sor 

nyomvonalán halad egészen az Állomás tér - Arany János út kereszteződéséig. A Huszár sor mentén az 

út szélesítésére a szelvényezés szerinti bal oldal adja a lehetőséget. A tervezési szakasz határa a 3317. j. 

út 56+219 km szelvényben van. 

 

Tervezési szakaszok 

A tervezési beavatkozás kezdőszelvénye a 4. sz. főút Budapest-Debrecen-Záhony elsőrendű főút 

273+445 km szelvénye. A beavatkozás végszelvénye a 3317 j. Hajdúnánás – Nyíregyháza összekötő út 

56+219 km szelvénye (Huszár sor utca - Arany János utca csomópontja). 

A tervezett utat egységes szelvényezéssel látták el, a tervezési szakasz kezdetén a nyomvonal 0+000, a 

tervezési szakasz végén 1+382 km szelvénye felel meg a fenti szelvényeknek. 

A teljes tervezési útszakasz 2x2 forgalmi sávra bővül, középen elválasztó szigettel. A forgalmi adatok és 

modellezés alapján meghatározásra kerültek a fő csomópontok melyek az alábbiak: 

- 4. sz főút Budapest-Debrecen-Záhony elsőrendű főút, Debreceni út – Váci Mihály utca 

csomópontja 

- Móricz Zsigmond utca – Szarvas utca csomópontja 

- Móricz Zsigmond utca – Toldi utca csomópontja 

- Móricz Zsigmond utca – Simai út (3317. j. összekötő út) csomópontja 
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- Huszár sor utca (3317. j. összekötő út) – Damjanich utca csomópont 

- Huszár sor utca (3317. j. összekötő út) – Arany János utca csomópontja 

Ezen csomópontok esetében az elválasztó sziget megszakításra kerül, a fordulási sugarak 

figyelembevétele mellett. 

 

A fenti csomópontok közül a Huszár sor utca – Arany János utcai csomópontban és a 4. sz főút Budapest-

Debrecen-Záhony elsőrendű főút Debreceni út – Váci Mihály utca csomópontjában meglévő jelzőlámpás 

csomópont található. A többi fent felsorolt csomópont esetében összehangolt jelzőlámpás, szintbeli 

csomópontok kerülnek kialakításra.  

 

További csomópontok melyek kapcsolódnak a tervezett másodrendű főúthoz az alábbiak: 

- Móricz Zsigmond utca – Debrecen út 

- Móricz Zsigmond utca – Virág utca 

- Simai út (3317 j. összekötő út) – Móricz Zsigmond utca (buszforduló) 

- Huszár sor utca (3317 j. összekötő út) – Árpád utca 

- Huszár sor utca (3317 j. összekötő út) – Penny áruház bejárata 

Ezek esetében jelzőlámpás csomópont nem kerül kialakításra, továbbá csak a jobbra ki- és behajtás 

engedélyezett. 

 

Beruházással érintett település:  

Helyrajzi szám Terület Művelési ág 

6701/1 0.2284 közterület 

6701/2 1.1020 országos közút 

6701/3 0.5746 közterület 

6705/12 0.6662 vasút 

6592/43 0.6379 közterület 

6592/42 0.4662 országos közút 

6402/1 2.0184 közterület 

6695/1 0.2776 beépített terület 

6695/2 0.1134 út 

6695/3 1.1439 közterület 

6592/43 0.6379 közterület 

6592/41 6.0257 közterület 

6705/49 0.1674 üzemi terület 

6660 0.9807 országos közút 

6705/50 0.0641 üzemi terület 

6580/1 0.9434 közterület 

6578 0.7551 közterület 

6580/2 0.0205 országos közút 

6580/3 0.0019 közterület 

8189/6 0.0465 országos közút 

8189/5 0.0699 közterület 

6579 1.1156 csatorna 

8190 0.5385 országos közút 

8193/2 7.3653 ipartelep és iskola 

5346 1.7848 közterület 

6438/20 0.6228 közterület 

5148 0.9559 közterület 

5304 0.3010 közterület 

8207 0.7752 közterület 

4134/1 1.1216 kivett 

4134/5 0.0779 járda 

4134/7 0.0830 járda 

4211/1 1.5536 helyi közút 

 

Hatásterülettel érintett település: Nyíregyháza 
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A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

Levegővédelmi hatásterület: 

Létesítéskor:  

A tervezett létesítés tekintetében 4 nagy hatótényező csoportot azonosítottak. 

  

Az első csoportba az létesítés által közvetlenül érintett területeken dolgozó munkagépek, dízel üzemű 

járműveket sorolták. A legfontosabb légszennyező anyag kibocsátások az alábbiak lehetnek: szén-

monoxid, el nem égett szénhidrogének, nitrogén-oxidok, valamint szálló por (PM10).  

 

A második légszennyező csoport a munkaterületeken mozgó munkagépek földmunkáiból 

(tereprendezés) eredő porfelverődés kérdésköre. A felvert port 2 csoportra osztották PM10 és TSPM.  

 

A harmadik csoport az aszfaltozás során kibocsátott szénhidrogének csoportja, kijelenthetjük, hogy ez 

a hatótényező sem okoz terhelést a lakott ingatlanoknál. 

 

A negyedik csoportba a szállítási tevékenység kibocsátásait sorolták. A szállító járművek közúton 

mozognak. Az érintett közutak terheltsége jelenleg is magas, ezért a beavatkozáshoz kapcsolódó 

járműforgalom jelentős növekedést nem eredményez, a környező lakosságra nézve negatív terheltségi 

szint nem várható. 

 

A létesítés jogszabály szerinti hatásterületén ugyan több lakott ingatlan is található, azonban a 

létesítés során a légszennyező források hatásairól egyöntetűen kijelenthető, hogy a munkaterületek 

környezetében sehol sem okoz hosszútávú romlást a környező lakosság életminőségét tekintve. A 

lakott ingatlanoknál kialakuló légszennyező anyag koncentrációk a tevékenység idején az 

egészségügyi határérték alatt maradnak. 

Egyértelműen kijelenthető, hogy a tervezett építés hatásterületén belül nem várható olyan mértékű 

levegőminőség-romlás, amely a helyi lakosság egészségi állapotát bármilyen formában 

veszélyeztetné. 

 

A hatás - annak időszakosságát és számszerűsített értékét - figyelembevéve egyértelműen 

semlegesnek ítélhető. 

 

Üzemeléskor: 

Új útszakasz forgalomba helyezését követően:  

A vizsgált légszennyező anyagok maximális koncentrációja nem közelíti meg a határértéket, és alatta 

marad a jogszabály alapján meghatározott „A”, ill. „B” feltételnek is. A modellszámítások alapján az út 

jelenlegi hatástávolsága mindösszesen néhány méter, amit a „C” feltétel határoz meg, a hatásterületen 

belül lakott ingatlan nincs. 

Távlati forgalma idején (2038.): 

A távlati forgalmak esetén a lakott ingatlanoknál határérték túllépés nem várható, a kialakuló 

forgalomnak humán egészségügyi kockázata nincs levegőtisztaság-védelmi szempontból.  

A megnövekedett forgalom hatására az út közvetlen környezetében sem éri el a légszennyező 

anyagok maximális koncentrációja az immissziós határértékeket. 

 

Zajvédelmi szempontú hatásterület: 

 
Létesítéskor: A létesítési tevékenységet csak nappal végzik. 
Tereprendezés: A kivitelezés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a terület mértani 
középpontjától számítva nappal 15,5 m-re helyezkedik el 
 
Aszfaltozás: A kivitelezés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a terület mértani 
középpontjától számítva nappal 11,6 m-re helyezkedik el 
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Szállítási tevékenység: A létesítéshez kapcsolódó járműforgalom okozta additív terhelés 

mindösszesen 0,08 dB (<3 dB), ami elhanyagolható érték. 

Üzemeléskor: 
 

Új útszakasz forgalomba helyezését követően:  

A forgalomba helyezés után a számítások szerint csökken a zajterhelés, de a zajtérkép alapján 

megállapítható, hogy a Móricz Zs. utca 15, 17 és 21 számú, valamint az 5330 és 5340 hrsz. alatti 

épületeknél az alapállapothoz képest nőni fog a zajterhelés.  

Az új út megvalósulása esetén zajvédelmi intézkedés alkalmazására van szükség. 

Távlati forgalma idején (2038.): 

A távlati forgalom zajterhelése a számítások szerint 0,29-1,05 dB-lel nő az alapállapothoz képest a 

tervezett útszakaszon, a 7,5 m-es referencia távolságban. 

A zajtérkép alapján azonban megállapítható, hogy a zajtól védendő épületeknél érzékelhető változás 

nem történne, csak a Móricz Zs. utca 15, 17 és 21 számú, valamint az 5330 és 5340 hrsz. alatti 

épületeknél, mely épületeknél már a forgalomba helyezés után is jelentős zajterhelés növekedés 

lenne.  

A távlati forgalom zajterhelését figyelembe véve zajvédelmi intézkedés alkalmazására van szükség. 

 

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a 

Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2019. május 21-től – 2019. június 

14-ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi 

Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 

8
00
–12

00
, szerda 8

00
 –12

00
 13

00
 –16

00
) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6417-2019 webcímen, valamint 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 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 Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztályon észrevételt lehet tenni.  

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi 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; 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6417-2019
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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.”  


