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1. Előzmények

1.1. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban

 122/2010 (VII. 14.) számú határozat, Újfehértó Város Településszerkezeti tervének és
szerkezeti terv leírásának elfogadásáról

 11/2010 (VII. 15.) számú önkormányzati rendelet, Újfehértó Város Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozás Tervének elfogadásáról

1.1. Átnézeti térkép
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1.3. Helyszíni, környezet és a fejlesztés bemutatása

A tervezett létesítmény, Újfehértó külterületén a 4 sz. főút és a 4912 j. összekötő út
csomópontjában szervizút létesítése a főút melletti ingatlanok kiszolgálásának érdekében. A
tervezett beavatkozás – új közlekedési területek kialakítása - 0574, 0557/1, 0573/5, 0573/2,
0573/7, 0573/8 hrsz-ú ingatlanok bevonásával kerül megtervezésre.

A beavatkozás során egyszerű útcsatlakozás építése, a főúton balra kanyarodó sáv kialakítása
forgalomtechnikai eszközökkel, valamint szervizút építése a főúttal párhuzamos szakaszon
6.50 m burkolatszélességgel és 8.50 m koronával, valamint az úthoz tartozó csapadékvíz
elvezetés kialakítása.

A tervezett beruházás a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(H-1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából és megrendelésére készül.

Forrás: Google Earth
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Forrás: GoogleStreet View

A tervezett tervmódosítás során a közlekedési terület – az érintett szakaszon – a főút keleti
oldalán kiszélesedik. A beavatkozási terület mezőgazdasági általános (Má) övezet és
kereskedelmi gazdasági (Gk2) építési övezetet érint. A módosítás során a két övezet/építési
övezet területe csökken a kialakítandó közlekedési területtel.

A beépítésre szánt területek tekintetében szükséges megvizsgálni a visszamaradó ingatlanok
telekméretét, hogy azok az építési övezetre vonatkozó normatív értéknek megfelel, vagy
esetlegesen annak küszöbértéke alá süllyed. Ez utóbbi esetben a tömböt alkotó építési
övezeti előírás normatív értékére vonatkozó mutatóját módosítani szükséges, kizárólagosan
egyedi, lokális módon, akár új alövezet kialakításával.

Előzmények, a tervezett módosítást kiváltó okok (idézet a készülő engedélyezési terv
műszaki leírásából; készítő: KÖRÉPTERV Kft.; vezető-tervező: ifj. Major Ferenc közlekedés
tervező (kamarai eng. szám: KÉ-K/15-0229)):

„A 4. sz. főút 11,5 t tengelyterhelésre való megerősítése munkáival összefüggésben a 253+000 és
253+550 szelvények között balra kanyarodó sáv került kialakításra, melynek következtében
megváltozott az érintett szakaszon a végleges forgalmi rend.
Fenti változás kedvezőtlenül érintette a szomszédos 0573/2 hrsz. alatti ingatlanon működő üzlet
működését, így az érintett ingatlantulajdonos a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott útépítési
engedélyt megfellebbezte.
A lezajlott jogorvoslati eljárás során 2010. július 19-i KH/MD/NS/A/695/6/2010. számú határozatával
a másodfokon eljáró Nemzeti Közlekedési Hatóság Hatósági Főosztálya az érintett km szelvények
pontosítása mellett jóváhagyta.
A másodfokú határozat jóváhagyása ellen az érintett ingatlantulajdonos keresetet nyújtott be az
illetékes elsőfokú bírósághoz (Sz-Sz-B Megyei Bíróság), mely eljárás során — több szakértő bevonása
mellett — az elsőfokú bíróság a 6.K.22.041/2010/68.sz. ítéletében a keresetet elutasította.
Az érintett tulajdonosok az elsőfokú jogerős ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be a
Kúriához, mely felülvizsgálati bíróság végül a korábbi jogerős ítéletet a Kfv.II.37.762/2011/8. számú
végzésében hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára
utasította.
A korábban engedélyezett és a közútkezelő által jóváhagyott tervekből megvalósult a teljes
csomóponti átépítés, azonban az út két oldalán tervezett szalagkorlát építése és a korábbi vízelvezető
árok felújítása, megnyitása a 0573/2 hrsz-ú ingatlantulajdonos renitens viselkedése miatt nem tudott
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megvalósulni. Az érintett tulajdonos az árkot több esetben visszatemette, az útjelző oszlopokat
kihúzgálta, a záróvonalat önkényesen szabványtól eltérő módon mindkét irányból átléphetővé
festette fel, illetve a korábbi működési engedélyében szereplő telken belüli parkolót a vásárlók
parkolásainak és a rakodások, árufeltöltések céljára a kapujának állandó zárva tartásával továbbra
sem biztosította.
Az elmúlt években a csomópontban a „70 km/h-s sebességkorlátozás” ellenére több ráfutásos baleset
történt, melyek okozója szinte minden esetben a 0573/2 hrsz-ú ingatlan felé balra bekanyarodni
szándékozó vagy az útpadkán megálló és elinduló járművek vezetői voltak az elsőbbség meg nem
adásával vagy esetleg a hírtelen fékezésükkel, megállásukkal. Ezek nagyrészt kisebb anyagi kárral
járó „koccanások”, kisebb részt személyi sérüléssel járó ütközések voltak.
2016. február 28-án történt egy újabb ráfutásos baleset, mely azonban már sajnálatos módon halálos
kimenetelű volt, a balesetben elhunyt sofőr Nyíregyháza felől az érintett 0573/2 hrsz-ú ingatlan felé
szeretett volna balra nagyívben befordulni, azonban a mögötte érkező kisteherautó vezetője már nem
tudott lefékezni és az előtte hírtelen fékező járműbe belerohant, mely sértett jármű fejre állt és a
sofőr halálos sérüléseket szenvedett.
Ezen halálos baleset késztette arra a közútkezelőt, az engedélyező hatóságot és a beruházót, hogy a
csomópont jelenlegi balesetveszélyes állapotát megszüntesse és bevezesse mihamarabb azokat a
fizikai (szalagkorlát és vízelvezető árok építése) és forgalomtechnikai eszközöket (útburkolati jelek,
jelzőtáblák elhelyezése), amelyek vélhetően megszüntetik a további baleseti veszélyforrásokat.
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.), megbízta a Bíró és Társa Kft-t
a 4. sz. főút 252+850 és 253+550 km szelvényei között megépült balra kanyarodó sáv
vonatkozásában a forgalomtechnikai kialakítás felülvizsgálatával, forgalomtechnikai fedvényterv
elkészítésével.
Továbbá 2016. december 15-én ugyancsak a NIF Zrt. megbízásából elkészített az UNITEF-
Szalamandra Mérnöki Iroda Kft. egy közúti biztonsági auditjelentést, melyben több lehetséges
javaslatot ad az útszakasz biztonságának növelése érdekében.
A Magyar Közút Nzrt. 2017. február 6. keltezésű az auditra adott állásfoglalása -a több
megfogalmazott alternatív javaslat közül- a főúthoz útcsatlakozással kapcsolódó párhuzamos
szervizút létesítését támogatja.”
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Közlekedési munkarész (készítő: KÖRÉPTERV Kft.; vezető-tervező: ifj. Major Ferenc közlekedés
tervező (kamarai eng. szám: KÉ-K/15-0229)):

A szerviz út tervezési paraméterek a következők:
Tervezési osztály: K.VI.B
Keresztszelvényi elemek: 2x1 sávos külterületi szervizút
Tervezési sebesség: vt= 50 km/h

Tervezési paraméterek Előírt Alkalmazott
Forgalmi sáv szélessége (m) 3,00 m 3,00 m

Padka szélessége (m) 1,25 m (ebből min. 1,00
m stab. padka)

1,25 m (ebből 1,00m
stab. padka)

Külső biztonsági sáv (m) 0,25 m 0,25 m
Koronaszélesség 8,50 m 8,50 m

Minimális körívsugár (m) 80 m 200 m (csomópontban
15m)

Minimális átmeneti ívparaméter - -

Maximális hossz-esés (%) 9,00 % 4,00 %

Minimális domború
lekerekítő ív (m)

Megállási
látótávolsághoz

700 m 3.000 m

Előzési látótávolsághoz 16.500 m -

Minimális homorú lekerekítő ív (m) 800 m 700 m (csomópontban)

Az alkalmazott túlemelések a vonatkozó UME által előírt paraméterekkel lettek kialakítva, a
burkolatszélek relatív hosszesése 1.1 %, illetve 1.5%. Az útcsatlakozás miatt kialakítandó
R=15 m sugarú ívben szabványos ívbővítést alkalmaztunk, melynek mértéke sávonként
Δb=3.25 m. Tervezett paraméterek a Vtalk= 50 km/h-s sebességnek megfelelnek.

A tervezett szervizút hossza 363.28 m. A tervezési szakasz eleje, a 0+000 km. szelvény a 4
sz. főút 253+329.00 km. szelvényhez csatlakozik. Ezen a szakaszon a 4 sz. főút nagy sugarú
ívben helyezkedik el, 4%-os túlemeléssel a tervezett szervizút felé.
A tervezett nyomvonal egyszerű útcsatlakozással merőlegesen csatlakozik a 4 sz. főút
tengelyéhez, majd egy R=15 m sugarú ívvel fordítjuk vissza a tervezett utat. Ebben a kis
sugarú ívben 3.25 m-es sávonkénti sávbővítést alkalmazunk, megkönnyítve a
tehergépjárművek saját sávon történő haladását. A tervezett nyomvonalat egy R=200 m
sugarú ívvel húzzuk vissza a főúttal párhuzamos nyomvonalra. Az R=200 m sugarú ívhez
kosárívként csatlakozik egy R=1200 m sugarú ív, amely a nyomvonal végén a főúttal
párhuzamos egyeneshez érintőlegesen csatlakozik.
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Mintakereszt szelvények

Forrás: KÖRÉPTERV Kft.
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Szervizút közlekedési tervének részlete

Forrás: KÖRÉPTERV Kft.
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ART Vital Kft.

2. Beavatkozási pont ismertetése (A módosított tervi részek minden esetben előzetes tervezetek, azok tájékoztató jellegűek!)

1.

A tervezési feladat A terv, illetve program célja Terület
(ha)

A módosítás lényege és az eredeti tervhez, illetve
programhoz mért jelentősége

Jelenlegi terület
használat,
(műv. ág)

Jóváhagyott
területhasználat, övezet,

HÉSZ
Külterületen, a belterülettől délre, 4 sz. főút mentén, a
253+000 és 253+550 szelvények között, Szerviz út
kialakítása a főúttal párhuzamosan, az út melletti
telephelyek biztonságos közlekedést biztosító
megközelítésére.

Közlekedési terület kialakítása mezőgazdasági és
kereskedelmi szolgáltató övezet/építési övezet
felhasználásával.

n.a. Szerviz út kialakítása a 4. sz. főúttal párhuzamosan a 253+000 és
253+550 szelvények között. A kiterjedése lokális (nem települési
szintű), érdemben nem befolyásolja az eredeti programot.

- beépítetlen
terület
- beépített terület

- Általános mezőgazdasági
terület (Má)
- Kereskedelmi szolgáltató
terület (Gk2)

A 
TE

RV
/P

RO
G

RA
M

 H
AT

ÁS
A

EG
YÉ

B 
TE

RV
EK

RE
,

PR
O

G
RA

M
O

KR
A

Szab keretet tevékenységek későbbi megvalósítása lehetőségeinek a tevékenység telepítési helyére, jellegére, méretére,
működési feltételeire vagy természeti erőforrás felhasználásának mértékére, helyére, elosztására vonatkozóan:

Nem, hatása nincs
Befolyásol más tervet vagy programot, azokra vonatkozóan előírásokat, szempontokat tartalmaz, vagy bármilyen más
módon hatással lehet másik terv, illetve programra:

Nem
Fontos a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából, különös tekintettel a fenntartható fejlődés elősegítésére:

Nem
Vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti problémák vannak:

Nem
Van jelentősége a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából:

Nem

VÁ
RH

AT
Ó

 K
Ö

RN
YE

ZE
TI

 H
AT

ÁS
O

K

Időtartama, gyakorisága és bekövetkezésének valószínűsége, visszafordíthatósága alapján:
Hatása visszafordítható.

Összeadódhatnak vagy felerősíthetik egymást:
Nem

Az országhatáron átterjednek:
Nem

Olyan környezetei változásokat idézhetnek elő, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek:
Nem

Nagyságrendje és területi kiterjedése alapján:
Nem.

Olyan területet érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű védettséget
élveznek:

Nem
Feltételezhetően a 2/2005 (I. 11) Korm. rendelet 4. számú melléklet 3.5.2 és 3.6.2 pontjaiban felsorolt következményeket
idézik elő:

Nem

TE
RÜ

EL
T 

ÉR
TÉ

KE
,

SÉ
RÜ

LÉ
KE

N
Y-

SÉ
G

E A környezeti elemek, rendszerek vagy a kulturális örökség szempontjából különleges:
Nem

A területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § s), t), u) pontjai] elérő vagy azt meghaladó igénybevétel,
kibocsátás, illetve szennyezettség van:

Nincs
A terület hasznosítása, használata intenzív:

A terület használatának tervezett intenzitása jelentősen nem változik.
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3. Környezeti értékelés

A környezeti vizsgálatot - szükségessége esetén - a következő tematika alapján kívánjuk
lefolytatni. A vázolt tematika a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletével
megegyező tartalmú, azonban attól kismértékben eltérő formai szerkezetben.

1. Bevezetés

1.1. Tematika, tartalomjegyzék
1.2. A terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése
1.3. A terv és a változatok rövid ismertetése
1.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság előzetes
véleményeinek és észrevételeinek figyelembe vétele, az indokok összefoglalása

2. A terv összefüggése más releváns tervekkel, programokkal

2.1. A terv koncepcionális alapját jelentő településfejlesztési koncepció és fejlesztési
határozatok bemutatása és elemzése a környezeti értékelés szempontjából
2.2. A terv összefüggése más egyéb releváns tervekkel és programokkal
2.3. A releváns tervek és programok összevetése, ütköztetése a terv koncepciójával és
céljával, környezeti szempontú konzisztencia vizsgálata

3. A környezeti állapot feltárása (a terv megvalósulása előtti vagy a terv meg nem
valósulása esetén)

3.1. A település környezeti elemeinek és rendszereinek ismertetése, a környezetállapot
ismertetése, természeti területek bemutatása
3.2. A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása
3.3. A fennálló környezeti konfliktusok, tájhasználati konfliktusok, problémák leírása és
mindezek várható alakulása, ha a terv nem valósulna meg

4. A terv megvalósítása esetén a várható, a környezetet érő hatások, környezeti
következmények előrejelzése (közvetlen és közvetett környezeti következmények)

4.1. Jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén különös tekintettel, a
környezeti elemek és rendszerek megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának,
fejlesztésének lehetőségeire
4.2. A közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén
4.3. Értékelési módszer alkalmazása
4.4. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer
korlátai, nehézségek, az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok

5. A környezeti következmények alapján a terv és a változatok értékelése, a környezeti
szempontból elfogadható változatok meghatározása, a változatok közötti választás
indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása

6. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások
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elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a tervben szereplő
intézkedések környezeti hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges
intézkedésekre

7. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre,
szempontokra, amelyeket a terv által befolyásolt más tervben illetve programban
figyelembe kell venni

8. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokra
vonatkozóan a tervben szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb
szükséges intézkedésekre

9. Összefoglaló

A környezeti vizsgálat lefolytatásáról szóló döntés megalapozásához az Önkormányzat kéri a
környezet védelméért felelős szervek véleményét a környezeti vizsgálat szükségességéről és
a tervezett tematikáról. A környezet védelemért felelős szervek véleményének kikéréséhez a
2/2005. (I.11.) az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormány-
rendelet alapján állítottuk elő a tervmódosításra vonatkozó tájékoztatást.

A kormányrendelet 4. § (4) bekezdése szerint az önkormányzat 15 napos véleményadási
határidőt állapít meg és döntéséhez az általa megadott határidőre beérkezett véleményeket
veszi figyelembe.

A környezet védelméért felelős szervek, melyek a környezeti vizsgálat folyamatában részt
vesznek:

- a környezetvédelemre kiterjedően:
környezetvédelmi hatóság (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály)

- természet és tájvédelemre kiterjedően:
nemzeti park igazgatóság és természetvédelmi hatóság (Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság)

- környezet- és település-egészségügyre kiterjedően:
közegészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály)

- a felszíni és a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelmére kiterjedően:
vízvédelmi és vízügyi hatóság (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság vízügyi hatóság)

- az épített környezet védelmére kiterjedően:
az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal ( Szabolcs-
Szatmár- Bereg Megye Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztály)


