
 

 

 

 

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 

a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) megbízásából 

eljáró ENVIRO-EXPERT KFT.  (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) 2020. november 11. napján 

benyújtott kérelmére a Főosztályon közigazgatási hatósági eljárás indult a Nyíregyháza, Tiszavasvári út 

31653/14. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó autóbusz telephely létesítésére vonatkozó előzetes 

vizsgálat tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 5995/2020. 

Az ügyintéző neve: Székelyhidi Ferenc 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: (42) 896-122 

Az eljárás megindításának napja: 2020. november 11. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2020. november 11. 

A közlemény közzétételének időpontja:___________________ 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a város tömegközlekedését biztosító új CNG üzemű 

buszok számára kialakítandó, a mai kor igényeit maradéktalanul kielégítő és a távlati fejlesztéseket is 

ütemezetten kiszolgálni képes telephely kialakítását tervezi. 

A város 41 darab CNG üzemű modern, környezetkímélő MAN Lion's City típusú CNG-buszt szerzett be, 

melyek Euro-6-os környezetvédelmi besorolással rendelkeznek. 

Az új járművek telephelye a Tiszavasvári úton, az Arany János Kollégium és a Bencs László Szakiskola 

melletti területen épül fel. Itt lesz lehetőség a gázüzemű autóbuszok üzemanyaggal történő feltöltésére. 

Az első ütemben már megépült a CNG töltőállomás. 

A telephelyen kerül kialakításra egy iroda és portaépület, javítócsarnok, valamint a hozzátartozó 

infrastruktúra. 

A telephely területe:   44650 m
2 

 

 Meglévő, megmaradó épületek földszinti bruttó alapterülete:  

- Iroda konténer:  30,15 m
2
  

- CNG épület 1:   11,47 m
2
  

- CNG épület 2:   11,55 m
2
  

  

Tervezett épületek földszinti alapter.:  

- tervezett iroda és porta épület:   744,97 m
2
  

- tervezett javító csarnok épület:   2275,42 m
2
  

- tervezett hulladék udvar épület:  407,63 m
2
  

  összesen:                                  3428,02 m
2
 

 



 

A tervezett busztelephely 5 csuklós és 36 szóló CNG-busz, valamint a meglévő 39 db dízel üzemű busz 

elhelyezésére szolgál. Az új buszok üzembe helyezésével a tömegközlekedés által okozott zajterhelés 

csökken, a gázüzemű buszok üzemeltetése is gazdaságosabb lett a korábbi dízel buszokéhoz 

viszonyítva.  

A tervezett parkoló kapacitás: 80 db. (39 db dízelüzemű busz parkoló + 41 db CNG üzemű busz 

parkoló). 

 

A tervezett projekt üzemeltetése során, a projekt helyszínén az alábbi feladatok ellátására kerül sor:  

- autóbuszok parkolása,  

- autóbusz javítás, szerviz,  

- CNG buszok üzemanyag töltése,  

- dízelüzemű buszok üzemanyag töltése,  

- tevékenységhez kapcsolódó irodai szolgáltatások,  

- az épület esetében víz, szennyvíz- áramellátás és fűtés biztosítása,  

- hulladékszállítás,  

- parkfenntartás, megközelítési utak karbantartása. 

 

A fejlesztést követően a projektben megvalósítani kívánt busz telephely üzemeltetését a Volánbuz Zrt. 

fogja végezni. 

 

Érintett település: Nyíregyháza 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

 

Levegővédelmi hatásterület: 

A dokumentációban foglaltak szerint a tevékenység működésének levegőtisztaság-védelmi szempontú 

hatásterülete 128 m. 

 

Zajvédelmi szempontú hatásterület: 

A telephely zajvédelmi hatásterületét a dokumentáció 124. oldalán található 37. sz. ábra tartalmazza. 

 

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályának honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 

12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2020. november 19-től – 2020. december 12-ig 

megtekinthető. 

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

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/5995-2020 webcímen, valamint 

Nyíregyháza város önkormányzatánál 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 

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 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.” 

 


