
 

  

 

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 Komlódtótfalu Község Önkormányzata (4765 

Komlódtótfalu, Kisfaludy u. 30.) mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró meghatalmazásából eljáró 

Barna Sándor környezetvédelmi szakértő (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I/5.) kérelmére közigazgatási hatósági 

eljárás indult a Komlódtótfalu 030 és 013 hrsz.-ú földutak fejlesztésének előzetes vizsgálata tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 9033/2018 

Az ügyintéző neve: Biróné Pájer Judit 

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

Az eljárás megindításának napja: 2018. november 23. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2018. november 23. 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

A közlemény közzétételének időpontja: 2018. november 30. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

Komlódtótfalu Község Önkormányzata, a Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16) pályázat 
keretein belül a külterületi utak burkolattal történő megerősítését tervezi. 
 
A tervezett beavatkozások: 
1. tengely 
A 030 hrsz.-ú úton az 0+000-1+080 km. sz. között meglévő földút stabilizációját tervezik. 
A Komlódtótfalu 030 hrsz.-ú út kezdőszelvényében a meglévő földúthoz csatlakozik, végszelvényében földútként 
folytatódik, elérést biztosítva a mezőgazdasági területekre. 

Tervezési hossza: 1080 méter. 

A stabilizált út szélessége 4 méter, a tervezett padka mindkét oldalt 1-1 m földpadka. 
A 0+475 – 0+525 és a 0+975 – 1+025 km szelvények között bal oldalon kitérőt terveznek. Az útpadka földből készül, 
mindkét oldalon 1-1 méter szélességben, 5%-os keresztirányú eséssel. 
 
2. tengely 
A 013 hrsz.-ú helyszínen, követve a meglévő földút vonalvezetését, azon nem változtatva a 0+000 – 0+227,84 km 
szelvények között új 5,00 méter széles útburkolat épül 1,00-1,00 méter széles útpadkával. 
A 0+227,84 – 0+572,55 km szelvények között az útstabilizációt terveznek 4,00 m szélességben és 1,00 – 1,00méter 
széles földpadkával. 

Tervezési hossza: 572,55 méter. 

A 0+269 – 0+319 km szelvények között bal oldalon kitérőt terveznek. 
 
A kivitelezést 2019. március 1-től tervezik elkezdeni, melynek várható időtartama: 60-90 nap 
 

A beruházással érintett település: Komlódtótfalu 

 

Az építési szelvény által érintett területek: Komlódtótfalu 013 és 030 hrsz.  
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A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

 

Levegőtisztaság-védelem: A kivitelezés időszakában a földmunkák (terület előkészítés, útalap kialakítás, 

aszfaltozás, padka rendezés, árok profilozás) során megmozgatott talaj kiporzásából származó emisszió határozza 

meg a levegőtisztaság-védelmi hatásterületet, ami a dokumentációban bemutatott számítások szerint 197,6 m. A 

legközelebbi emberi tartózkodásra alkalmas lakóház ugyan 218 m-re helyezkedik el, a lakott ingatlannál kialakuló 

légszennyező anyag koncentráció mértéke nem éri el a határérték 10%-át sem, a hatás egyértelműen semlegesnek 

ítélhető. 

Az üzemelés időszakában a hatástávolság átlagos szélviszonyok esetén 2,7 m; a hatástávolságon belül lakott 

ingatlan nem található.  

Zajvédelem: Az utak kialakítása esetén a hatásterületet a terület előkészítéshez használt munkagépek 

zajkibocsátása határozza meg, a hatásterület ebben az esetben 80,1 m. 

 

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

székháza hirdetőtábláján 2018. november 30. – 2018. december 22-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 Komlódtótfalu Község Polgármesteri Hivatalában. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a 

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

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9033-2018. 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.  

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9033-201

