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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 hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi 

hatóságon 2020. január 21-én közigazgatási hatósági eljárás indult az A.R.J. Ruhagyár Zrt. (1183 

Budapest, Tóth Árpád utca 1/a), mint környezethasználó megbízásából Barna Sándor, környezetvédelmi 

szakértő (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) által kezdeményezet, Vásárosnamény, 4232/3 hrsz. alatti 

ingatlanon tervezett felsőruházatot gyártó üzem megvalósításának előzetes vizsgálat ügyében. 

 

Az ügy iktatási száma: 796/2020. 

Az ügyintéző neve: Aranyász Péter 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 934 mellék 

Az eljárás megindításának napja: 2020. január 21. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2020. január 21. 

Az ügyintézési határidő: 45 nap 

A közlemény közzétételének időpontja: ______________________ 

 

A tervezett tevékenység előzetes vizsgálati eljárásának lefolytatása: 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és 3. melléklet 128. pont alapján. 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

Az A.R.J. Ruhagyár Zrt., férfi felsőruházat gyártással foglalkozó vállalat, mely a budapesti szabászati és 

adminisztratív központ mellett Vásárosnaményban saját gyárat működtet. Az A.R.J. Ruhagyár Zrt. új 

gyár kialakítását tervezi a Vásárosnamény 4232/3 hrsz.-ú területen. 

A vizsgált terület Vásárosnamény É-i részén helyezkedik el. A telep a 4108. sz. útról (42+170 szelvény) 

egy 605 m belterületi bekötőúton közelíthető meg.  

Gyártási tevékenység:  

Felsőruházat gyártása (Zakó, nadrág, mellény, kabát, ing). 

Folyamatok: 

 Modellezés, tervezés 

 Szabászat (terítés, automata szabászat) 

 Varrás 

 Vasalás 

 Csomagolás 

A tervezett létesítmények: 

Üzemépület: 

Területe: 23.287,97 m
2
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Az 1 blokkban kialakított épület kisebb részegységekre osztható: 

 irodák, szociális helyiségek, öltözők (emelet) 

 gyártócsarnok 

 műhelyek, gépészeti helyiségek 

 raktárak. 

Egyéb létesítmények 

1. Kamion dokkolók (~200 m
2
) 

2. Vezetői parkoló (~415 m
2
) 

3. Dolgozói parkoló (~3200 m
2
) 

4. Tüzivíz tároló (~700 m
2
) 

5. Heliport (~250 m
2
) 

6. Belső telephelyi út 

 

A tervezett létesítmény részletesebb bemutatása az előzetes vizsgálati dokumentációban 

található. 

A megvalósítás időterve: A tervezett tevékenység 2020-2021-ben történne. 

A tevékenységet időtartama: 

 heti 5 munkanap, 

 napi 8 óra munkaidővel, 

 egy műszakban. 

A beruházással érintett települések: Vásárosnamény város 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

Levegőminőség-védelem: 

Létestés hatásterülete: 

Munkafázisok Hatásterület 

 Munkagépek kibocsátása Kiporzás 

Tereprendezés 
Meghatározó feltétel: „C” feltétel 

Hatástávolság: 24,7 m 

Meghatározó feltétel: „C” feltétel 

Meghatározó szennyező: - 

Hatástávolság: 2,5 m 

Magasépítés 
Meghatározó feltétel: „C” feltétel 

Hatástávolság: 24,7 m 
- 

 

Üzemeltetés: 

A levegőtisztaság-védelmi hatásterületet a gőzkazánok pontforrásainak kibocsátásai határozzák meg, 

tehát a hatásterület 227 m. A meghatározott hatásterületeken belül lakott ingatlan nem található. 

Felhagyás: 

A felhagyás során hasonló terheltségekre lehet számítani, mint a telepítés során. 

Zajvédelem: 

Létesítés: 

A beavatkozások zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a beavatkozási terület mértani 

középpontjától számítva nappal a 100-150 m-re becsülhető, várhatóan a lakott területek és a védendő 

objektumok távolsága miatt a létesítési tevékenység határérték-túllépést nem okoz a lakott ingatlanoknál, 

a beruházás kis időtartama miatt. 

Zajvédelmi hatásterület: 
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 tereprendezés idején: a munkaterület mértani középpontjától 125,4 m. 

 magasépítés idején: a munkaterület mértani középpontjától 96,4 m. 

A nappali időszakban a tervezett üzemidők mellett a legközelebbi lakott ingatlanoknál nem várható 

határérték túllépés. 

Üzemeltetés: 

A technológiából eredően több tartós ideig működő és jelentős zajt emittáló berendezés kerül beépítésre. 

A legjelentősebb zajforrások az extrém esetben napi 8 órát üzemelő kompresszorok, melyek a 

technológiához szükséges vákuum előállításáért felelősek, valamint a szabászati és varrodai gépek. Az 

üzemépület zárt, a jó zajgátló hatással rendelkező szendvicspanelekből készül. 

A telepen üzemelő további mozgó, rakodó gépek zaját és az épület kibocsátását összegezve az 

üzemelés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa az üzem mértani középpontjától számítva 

nappal 23,7 m-re helyezkedik el. 

A meghatározott hatásterületeken belül lakott ingatlan nem található. 

Felhagyás: 

A felhagyás során hasonló terheltségekre lehet számítani, mint a telepítés során. 

 

Országhatáron átterjedő környezeti hatás: sem a létesítés sem az üzemeltetés fázisában nem 

várható. 

A tervezett létesítmény részletesebb környezeti hatásainak bemutatása az előzetes vizsgálati 

dokumentációban található. 

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a 

Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2020. február 4-től – 2020. február 

26-ig megtekinthető. 

 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi 

Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 

8
00

–12
00

, szerda 8
00

 –12
00

 13
00

 –16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/796-2020 webcímen, valamint 

Vásárosnamény Város Önkormányzatánál tekinthető meg. 

 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve 

amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati 

engedélyezési dokumentáció tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan ezen 

közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 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 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/796-2020
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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.” 


