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KÖZLEMÉNY (módosított) 
 

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 Bacsó István egyéni vállalkozó (4600 Kisvárda, 

Mártírok út 16. 2/1.) meghatalmazása alapján eljáró Veszelinov Ottó egyéni vállalkozó (4271 Mikepércs, Petőfi u. 

59/2.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult, a Kisvárda 0294/12 és 0294/28a hrsz. alatti ingatlanokon 

tervezett telephely fejlesztés és közlekedési út megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában.  

A Bacsó István egyéni vállalkozó a fenti telephelyen építőipari alapanyagok (kavics, zúzott kő, homok) tárolását, 

valamint a 0294/32 hrsz sávterületen un. bekötőút építését tervezi. A tárolási tevékenységhez építmények, 

infrastruktúra kialakítását nem tervezik. Az út kialakításának célja a tervezett telephely megközelíthetőségének, illetve 

a déli szakasz esetében a délebbi későbbi fejlesztési területek (nem Natura 2000 területek) jövőbeli 

megközelíthetőségének a megvalósítása. 

A tervezett tevékenység részletes leírását az előzetes vizsgálati dokumentáció és a hiánypótlás tartalmazza. 

 

Az ügy iktatási száma: 8796/2019.; 33/2020. 

Az eljárás megindításának napja: 2019. november 12. 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

Az eljárás szünetelésének időtartama: 2019. december 09. - 2020. február 05-ig. 

Ügyintézési határidő hosszabbítás: + 30 nap 

Az ügyintéző neve: Siroki Valéria 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06-42-896132 

A módosított közlemény közzétételének időpontja: 2020. február 13. 

 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az előzetes vizsgálati dokumentáció és hiánypótlás alapján: 

Zajvédelem  

A fejleszteni tervezett telephely Kisvárda külterületén, a település centrumától kb. 1,5 km távolságra található. A 

telephely keleti szomszédságában kertvárosias lakóterület található. A Tárolótelep két részből áll, amelyek között 

sásos un. kíméleti terület marad érintetlenül. A két telephely rész funkciója, kialakítása és üzemeltetése megegyezik. 

A létesítés mindkét részterület feltöltését, tereprendezését, teljes (zúzott kővel történő) burkolását, kiszolgáló út 

létesítését, kerítések építését jelenti. A létesítés zajkibocsátását a szállítójárművek és a földmunka/útépítőgépek 

munkavégzése okozza. Egy időben csak az egyik ingatlanon történik munkavégzés nappali időszakban, a kialakítás 

időtartama kb. 1-1 hónap. A kerítések belső oldala mentén 10 m széles biztonsági sávot biztosítanak. 

A két telephely-rész létesítésének zajvédelmi hatásterülete (a belső 10 m biztonsági sávra tekintettel) a kerítések 

menti 234 m széles sáv területe. A két telephely rész zajkibocsátása és hatásterületének nagysága azonos. 

Az üzemelés időszakában a tárolni tervezett építőanyagok lerakása, egyengetése, rakodása munkagéppel, valamint a 

szállítása történik. A munkavégzést nappali időszakban egy rakodógép napi 2 órában végzi, a szállítójármű 6-szoros 

fordulója várható. Az üzemelés hatásterülete (a 10 m-es biztonsági sáv figyelembe vételével) a Tárolótelep 1 körül 54 

m széles sáv, a Tárolótelep 2. körül a lakóterület irányába 97 m, egyéb irányban 54 m széles sáv területe. 

A tervezett kiszolgáló út nem lesz közforgalmú és összeköti a burkolt Török utcát a (jelenlegi) 0294/26 hrsz. földúttal 

(Bolgár u. folytatása). A dokumentáció megállapítása szerint az üzemelés hatásterülete az út középvonalától mért 

16,6 m széles sáv területe. 
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Levegőtisztaság-védelem  

A dokumentáció szerint a létesítés összesített levegőkörnyezeti hatása semleges. Üzemelés során kismértékű 

kiporzással számolnak, megakadályozása érdekében a depóniák és közlekedési utak nedvesítését tervezik. Az 

összesített hatásterület sugara: 54 m a létesítési és üzemelési helyek környezetében. 

Élővilág-védelem: A tervezett beruházási terület Natura 2000 terület, a Kisvárdai-gyepek kTT (HUHN20113) határain 

belül helyezkedik el. A dokumentáció megállapítja, hogy a megvalósítani tervezett tevékenység normál esetben a 

hatásterületen az élővilágra kis mértékű hatást fejt ki. A dokumentáció a levegővédelmi hatásterületet (sugara:54 m) 

tekinti hatásterületnek az élővilágra, annak környezeti elemeire és életközösségeire nézve. A fejleszteni tervezett 

telephely Natura 2000 területre gyakorolt kedvezőtlen hatását a beruházó kompenzációs terület felajánlásával kívánja 

kiváltani. A részletes értékelést a Natura hatásbecslési dokumentáció és a hiánypótlás tartalmazza.  

Felszíni-, felszín alatti vizek: a telephelyen kavicsot, zúzott követ és homokot terveznek tárolni, a tevékenységnek a 

felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatása nem várható. A tevékenység hatásterülete a telephely területe. 

Talaj: A kivitelezés során tereprendezés történik, talajszennyeződés havária helyzetben történhet (olaj és üzemanyag 

elfolyás, hulladék nem megfelelő kezelése). A kivitelezés hatásterülete a telephely területe. Az üzemelés során talaj 

terheléssel nem számolnak.  

A tevékenységgel érintett település: Kisvárda Város. 

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

háza hirdetőtábláján 2020. február 13-tól 2020. március 06-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 

Kisvárda Város Jegyzője által meghatározott helyen. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a Város Jegyzőjénél 

lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és mellékletei, valamint a hiánypótlás elektronikus úton a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8796-2019 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. 

 

Nyíregyháza, 2020. február 13. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8796-2019

