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Tisztelt Címzett! 

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, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra fejlesztő 

zártkörűen működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 45.) meghatalmazásából eljáró 

UVATERV Zrt. – UNITEF’83 Zrt. Konzorcium (Konzorciumvezető: UVATERV Zrt. Székhely: 1117 

Budapest, Dombóvári út 17-19.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a 492 sz. Porcsalmai 

átkötő út (a tervezett M49 autóút és a 49. sz. főút között) 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 5 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 a Főosztályt értesíteni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2019. december 11. 

Tisztelettel: 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából 

 

Katona Zoltán 

osztályvezető 

Értesülnek: hivatali kapun keresztül elektronikus tértivevénnyel 

1. Porcsalma Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 

2. Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 

3. Irattár 



 

Nyíregyházi Járási Hivatala 
 

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 UVATERV Zrt. – UNITEF’83 Zrt. Konzorcium (Konzorciumvezető: UVATERV 

Zrt. Székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a 

492 sz. Porcsalmai átkötő út (a tervezett M49 autóút és a 49. sz. főút között) előzetes vizsgálata 

tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 9134/2019. 

Az ügyintéző neve: Linczer Norbert 

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

Az eljárás megindításának napja: 2019. december 10. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2019. december 11. 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

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

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

Jelen Előzetes Vizsgálati Dokumentáció tárgya a Porcsalmai átkötő út (M49 gyorsforgalmi út és meglévő 

49. sz. főút közötti) megvalósítása. A jelen vizsgálat tárgyát képező tevékenység, a 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet 3. sz. melléklet 87. a) pontja értelmében a hatóság döntésétől függően környezeti 

hatásvizsgálat köteles. 

A tervezett beruházás célja a Porcsalmai ideiglenes visszakötés biztosítása az M49 gyorsforgalmi 

út M3 autópálya – Ökörítófülpös közötti szakaszhoz kapcsolódóan. 

Az átkötő út az M49 gyorsforgalmi út M3-Ököritófülpös közötti szakasz 25+585 km szelvényéből a 

bal pályából ágazik ki. Először felüljáróval keresztezi a MÁV Mátészalka - Csenger vasútvonalat, 

majd a Keleti-övcsatornát és területmegközelítő földutat. Ezt követően négyágú körforgalmi 

csomóponttal csatlakozik a meglévő 49. sz. főút 37+975 km szelvényéhez. A negyedik ág a távlati 

továbbvezetés és Szamosújlak térségében létesítendő új Szamos-híd irányába biztosít kapcsolatot. 

Az útszakasz hossza mintegy 3,1 km, a területfoglalás becsült átlagos szélessége 30 m. 

 

A tevékenység volumene, műszaki adatai 

Műszaki jellemzők: 

 útkategória: K.IV. tervezési osztály 

 tervezési sebesség: 90 km/h 

 domborzati viszony: A 

 

Tervezési paraméterek: 

 forgalmi sávok száma: 2x1 

 forgalmi sávok szélessége: 3,5 méter 

 padkaszélesség: 2,5 méter 

 koronaszélesség: 12,0 méter 



 

Az útfejlesztés kivitelezési munkálatai együttesen valósulnak meg az M49 gyorsforgalmi út M3 

autópálya – Ököritófülpös közötti szakaszával. A kivitelezés várható megkezdése 2020. első fele, 

míg a beruházás megvalósulása 2024-ben várható. 

 

A tervezett fejlesztés a Csengeri járáson belül Ököritófülpös és Porcsalma települések közigazgatási 

területét érinti. A tervezett beruházás csak külterületi szakaszokon halad. 

A tervezett összekötő út helyén jelenleg szántó területek, földutak valamint erdőterületek találhatók. 

 
A beruházással érintett település: Ököritófülpös, Porcsalma  

 

A hatásterülettel érintett települések: Ököritófülpös, Porcsalma 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

Levegőtisztaság-védelem:  

- Építés közvetlen hatásterülete 

Átlagos szélsebesség esetén a közvetlen hatásterület az építési terület kb. 21-26 m-es környezete. 

A porszennyezés kritikus meteorológiai körülmények között (szélcsend) az építési területtől maximum 84 

m-ig terjedhet, azon túl már légszennyezés nem várható. 

- Üzemelés közvetlen hatásterülete 
A tervezett nyomvonal hatásterületének lehatárolása az a) feltétel szerint történt, mely 450 m-en 
belül teljesül. 

 

Zajvédelem 

- Építés során 

A zajterhelés az építő, szállító, rakodógépek mozgásából ered. A munkagépek zaja a tervezési 

terület 30 m-es környezetében okozhat problémát. A tervezett építmény közvetlen környezetében 

túlnyomórészt mezőgazdasági, illetve gazdasági területek találhatóak. A legközelebbi lakóépülete 115 

m-re található. 

 

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

sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2019. december 11. – 2020. január 6. között 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

). 

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.”  

 


