
 

  

 

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 Baktalórántháza Város Önkormányzata (4561 Bakta-
lórántháza, Köztársaság tér 8.), mint környezethasználó kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Bakta-
lórántháza-Nyírkércs települések között megvalósítandó kerékpárút előzetes vizsgálata tárgyában. 
 

Az ügy iktatási száma: 6520/2018 

Az ügyintéző neve: Sándor Edina 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930/222 mellék 

Az eljárás megindításának napja: 2018. június 6. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2018. június 6. 

A közlemény közzétételének időpontja:___________________ 
 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

Baktalórántháza Város Önkormányzata (4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8.) és Nyírkércs Község Önkormány-
zata (4537 Nyírkércs, Fő u. 83.) a két település között a 4104 sz. ök. út szelvény szerinti bal oldala mentén kerékpárút 
megvalósítását tervezi. A létesítmény építtetője: Baktalórántháza Város Önkormányzata. 

A létesítmény főbb műszaki paraméterei: 

- kezdőszelvény: 0+000 
tervezett kerékpárút kapcsolata a 4104 sz. ök. úthoz 
4104 sz. ök. út 11+466 - 11+486  

- útcsatlakozások:  

0+257,48 földút csatlakozás (sárrázó) kiépítése  

4104 sz. ök. út 11+728  

1+207,51 meglévő burkolt út  

4104 sz. ök. út 12+673  

1+689,72 meglévő burkolt út (szennyvíztelep)  

4104 sz. ök. út 13+153  

1+847,87 földút csatlakozás (sárrázó) kiépítése  

4104 sz. ök. út 13+311  

- végszelvény: 2+169,12 

A tervezett kerékpárút csatlakozik a meglévő, más pályázati forrásból felújítandó Kossuth Lajos úti kerékpárúthoz. 

A tervezett kerékpárút hossza: 2.169 m 

A tervezett kerékpárút 4104 sz. ök. út érintett szakaszának szelvényszámai: 11+466 – 13+535 
A tervezett kerékpárút 4105 sz. ök. út érintett szakaszának szelvényszámai: 22+106 – 22+202 
 

A kerékpárút mindkét végpontja a települések belterületén helyezkedik el. 

A kerékpáros létesítmény típusa: 

0+000 - 1+972 7.1.2 Közút melletti kétirányú kerékpárút  

-- kétirányú, 2 x 1 haladósávos kerékpárút 

-- tervezési sebesség: Vt ˃ 20 km/h  

-- jellemző keresztmetszeti adatok:  

Szélesség: 2,25 m (szegély nem épül) 

Burkolat egyoldali esése: 2,5 %  

Padka szélessége: 0,5 m  

Padka esése: 5,0 % 
 
 



 2 
 
1+972 - 2+169 7.1.5 Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 

-- kétirányú, 2 x 1 haladósávos kerékpárút 

-- tervezési sebesség: Vt ˂ 20 km/h  

-- jellemző keresztmetszeti adatok:  

Szélesség: 2,75 m (szegély nem épül)  

Burkolat egyoldali esése: 2,5 %  

Padka szélessége: 0,5 m 

Padka esése: 5,0 % 
 

A tervezett kerékpárút szakasz rétegrendje: 

- 3 cm vtg. AC 8 aszfalt kopóréteg 
- 4 cm vtg. AC 11 aszfalt kötőréteg 
- 15 cm vtg. Ckt. útalap 
- 20 cm vtg. homokos kavicságyazat 

A beruházással érintett területek helyrajzi számait az előzetes vizsgálati dokumentáció 2.3. fejezete ismerteti, a nyom-
vonal részletes helyszínrajzait a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

A tervezett nyomvonal kb. 600 m hosszú szakasza ex lege védett terület mellett, kb. 300 m-es szakasza pedig Natura 
2000 terület mellett halad el. Mivel a beruházás megvalósítása országos jelentőségű védett természeti területek 
igénybevételével történik, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 
szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 87. c.) pontja /helyi közút, a közforgalom elől el nem zárt 
magánút és kerékpárút védett területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül/ alapján 
a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett 
tevékenységnek minősül. 

A tervek szerint a kivitelezés 2018. szeptemberében kezdődik és 2018. decemberében fejeződne be. 

A beruházással érintett település: Baktalórántháza, Nyírkércs 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

Élővilág-védelmi szempontból közvetlen hatásterületnek a tervezési területet, a Baktalórántháza-Nyírkércs telepü-
léseket összekötő út mentén, annak É-i, ÉK-i telektárát, valamint az azzal szomszédos ingatlanok ök. úttal határos 
részét tekinti a dokumentáció. 

Levegőtisztaság-védelem: 

A kivitelezés időszakában a környezet porterhelésének, valamint a munkagépek és járművek üzemeléséből származó 
légszennyezőanyagok koncentrációjának átmeneti növekedésével kell számolni. 

A maximális koncentráció a munkaterületen várható, a nyomvonal létesítés során a legnagyobb hatásterülettel az 
NOx komponens jellemezhető (294 m), azonban ez egészségügyi kockázatot nem jelent, valamint a létesítési fázis-
ban nem lesz folyamatos. 

Zajvédelem:  

A kivitelezési munkálatok legnagyobb zajkibocsátással járó része a lakott területi nyomvonalon a munkagépek hasz-
nálata, földkitermelés, útalap előkészítési tevékenység, aszfaltozás, rakodás és szállítási műveletek. 

Az elvégzett vizsgálatok, számítások alapján megállapítható, hogy a jogszabály által meghatározott határérték a kivi-
telezés helyszínétől számított 26 méter távolságon túl teljesül. 

A tervezett kerékpárút mintegy 300 méteres szakasza érinti Baktalórántháza belterületét. Ezen a szakaszon védendő 
épületek találhatók, melyek homlokzatának legkisebb távolsága körülbelül 5-15 méter közé tehető. 

Az anyagkitermelés és aszfaltozás időszakában feltételezhető határérték feletti zajterhelés, tekintettel arra, hogy az 
érintett lakóterület esetében a zajforrások és a zajtól védendő homlokzatok távolsága kisebb, mint 26 m. 

A zajjal járó műveleteket nem egyszerre, hanem szakaszosan, egy-egy területegységen fogják végezni, eltérő időkö-
zökben, hogy ezzel is minél kisebbre csökkentsék a kivitelezés során fellépő zajterhelést. 

A zajkibocsátás műszaki, munkaszervezési intézkedésekkel-, aktív és passzív módon történő csökkentésére az elő-
zetes vizsgálati dokumentációban javaslatot tesznek. 

A tevékenységhez kapcsolódó közúti szállítás zajvédelmi szempontú hatása: a szállítási útvonalak melletti zajtól vé-
dendő terület közúti közlekedésből származó zajterhelése nem fog érzékelhetően megváltozni a kivitelezés során. Az 
elemzések alapján megállapítható, hogy az anyagszállítási útvonalak nem tekinthetők hatásterületnek, mert a zajter-
helés változás az érintett szakaszok vonatkozásában nem éri el a 3 dB(A) értéket. 

A kerékpárút üzemeltetése légszennyezőanyag-kibocsátással, zajkibocsátással nem jár. 
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A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor- mányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédel-

mi és Természetvédelmi Főosztályának honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. 

sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2018. június 19-től - 2018. július 11-ig megtekinthető. 

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

tala 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/6520-2018 webcímen, valamint Baktalórántháza Város és Nyír-

kércs 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 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ész-

revételt lehet tenni. 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály döntése a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekez-

dése 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 környe-

zeti 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 köve-

telményeit, 

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tarto-

zik, 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, ame-

lyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja; 

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 kére-

lem szerinti megvalósítására engedély nem adható, 

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang leg-

később a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremt 

hető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult ható-

ság döntéséig meg kell szüntetni; 

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi köve-

telményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a ha-

tásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.” 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6520-2018

