
 

 

 

 

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 a NIF 

Nemzeti Infrastruktúra fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 45.) 

meghatalmazásából eljáró M3 VB Konzorcium (Konzorciumvezető: UTIBER Kft. Székhely: 1115 

Budapest, Csóka utca 7-13.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult az M3-as gyorsforgalmi út 

és 41-es számú főút közúti összekötésének előzetes vizsgálata tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 7686/2019. 

Az ügyintéző neve: Biróné Pájer Judit 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 598-930/227 mellék 

Az eljárás megindításának napja: 2019. augusztus 6. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2019. augusztus 6. 

Ügyintézési határidő: 42 nap 

A közlemény közzétételének időpontja: ……………………………… 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

Jelen eljárás az M3-as gyorsforgalmi út és 41-es számú főút közúti összekötésének (Beregdaróc-
Beregsurány között) előzetes vizsgálatára irányul. 
A közúti visszakötés nyomvonala a tervezett M3-as gyorsforgalmi út 20+910 km szelvényénél, 
Beregdaróc észak-nyugati részén válik ki az M3 nyomvonalából és egyenesen halad déli irányba. A 
4122 j. utat Beregdaróc előtt éri el. Itt egy szintbeni csomópont létesül, majd a meglévő 4122 j. országos 
közút nyomvonalán halad tovább ~550 méter hosszon. Ezt követően kiválik a meglévő útból és 
Beregdarócot nyugati, dél-nyugati irányból elkerülve éri el a meglévő önkormányzati utat. A meglévő 
önkormányzati út nyomvonalát teljesen felhasználva éri el a 41 sz. főutat ~1,5 km-el Beregsurány előtt. 
Az összekötő út főbb méretei: 

- forgalmi sáv szélessége  3,50 m 
- padka szélessége   2,00 m 
- koronaszélesség    11,00 m 

A visszakötés megépítésekor ~2,2 km új utat kell építeni, az új építésű szakaszokon az út 2-3 méteres 
töltés kiépítésével valósul meg. A meglévő önkormányzati út burkolat- és koronaszélessége nem 
megfelelő, átépítését 3,8 km hosszon kell elvégezni.. A meglévő önkormányzati út nyomvonalán a régi 
magassági vonalvezetést követi az út, mely jelenleg is töltésen halad, magassági korrekció nem történik 
A tervezett nyomvonal Beregdaróc, Márokpapi települések közigazgatási területét érinti. 
 
A beruházással érintett település: Beregdaróc, Márokpapi  

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

Levegőtisztaság-védelem:  

- az ideiglenes építési, kivitelezési időszakban, a munkaterületek mentén, 
- a levegőtisztaság-védelmi hatásterület 893,5 méter  

- az ideiglenes építési, kivitelezési időszakban, a szállítási útvonalak mentén, 
- a levegőtisztaság-védelmi hatásterület 29,8 méter 

- az üzemelési, üzemeltetési időszakban, 
- a levegőtisztaság-védelmi hatásterület 1,4 méter, 



 

Zajvédelem 

- az ideiglenes építési, kivitelezési időszakban, a munkaterületek mentén, 

- a zaj- és rezgésvédelmi hatásterület 268,9 méter,  

- az ideiglenes építési, kivitelezési időszakban, a szállítási útvonalak mentén, 

- a zaj- és rezgésvédelmi hatásterület 14,5 méter. 

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. 

sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2019. augusztus 12. – 2019. szeptember 3. között megtekinthető. Az 

üggyel kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 
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), valamint Beregdaróc és Márokpapi Község Polgármesteri 

Hivatalában. A betekintés módjáról a Főosztálynál és Beregdaróc, Márokpapi települések Polgármesteri 

Hivatalában lehet részletes felvilágosítást kapni.  

A kérelem és mellékletei elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/7686-2019  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 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; 

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.”  

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/7686-2019

