
 

  

 

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 közlemény útján 

értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon Tákos Község Önkormányzata (4845 Tákos, Kossuth 

u. 51.) meghatalmazása alapján eljáró Leviczkyné Dobi Mária (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 20.) 

kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a „Mezőgazdasági gyűjtőút építése, Tákos 09 hrsz.” projekt 

megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában. 

A tervezett tevékenység részletes leírását az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmazza. 

 

Az ügy iktatási száma: 7174/2019. 

Az eljárás megindításának napja: 2019. július 17. 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

Az ügyintéző neve: Siroki Valéria 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930/220 mellék 

A közlemény közzétételének időpontja: 2019. július 24. 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

Zajvédelmi szempontú hatásterület  

A létesítési tevékenységet (földkitermelés, szállítás és kőterítés) nappali időszakban tervezik végezni. A tevékenység 

zajvédelmi szempontú hatásterületét az út határvonalától mért 25 m széles sávban határozta meg a dokumentáció. 

Az üzemelés során nem várható 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változás, a hatás semleges.  

Levegőtisztaság-védelmi szempontú hatásterület:  

A kivitelezés időszakában (tereprendezés, földmű készítés, deponálás, pályaszerkezet építés) a környezet 

porterhelésének, valamint a munkagépek és járművek üzemeléséből származó légszennyezőanyagok 

koncentrációjának átmeneti növekedésével kell számolni. A létesítés során a legnagyobb hatásterület a 

porkibocsátásból származik, amelyet a dokumentáció a nyomvonal mellett 81 m-es sávszélességben határoz meg. A 

poremisszió lakóépületeket nem érint, a legközelebbi lakóház 200 m-re található. Az üzemelés időszakában a levegő 

terhelését semlegesnek értékeli a dokumentáció. 

Élővilág-védelem: A tervezett mezőgazdasági gyűjtőút területe országos jelentőségű védett természeti és Natura 

2000 területet érint. A dokumentáció az élővilág-védelmi hatásterületet a nyomvonaltól számított 81 m széles sávban 

határozza meg az építési fázisban. Az üzemeltetési fázisban a hatások semlegesek. 

Felszíni-, felszín alatti vizek: a létesítés és az üzemeltetés időszakában a hatások semlegesek. 

Talaj: kivitelezés során a talaj bolygatást szenved, a nyomvonalon megszűnik a természetes talajfelszín, a hatás 

zavaró, a hatásterületet nyomvonal mellett 81 m-es sávszélességben határozza meg a dokumentáció. Az üzemelés 

hatását a dokumentáció semlegesnek értékeli. 

 

Az úttal érintett település: Tákos Község. 
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A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey 

u. 12-14. sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2019. július 24-től 2019. augusztus 15-ig megtekinthető. Az üggyel 

kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
–

12
00

, 13
00
–16

00
), valamint Tákos Község Jegyzőjénél. A betekintés módjáról a Főosztálynál és Tákos Község 

Jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és mellékletei elektronikus úton a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/7174-2019 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 Főosztályon 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. 

 

Nyíregyháza, 2019. július 23. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/7174-2019

