
 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12 -14.  4401 

Nyíregyháza, Pf.: 246.  Telefon: 42/598-930  Fax: 42/598-941 

E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu  Honlap: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Ügyszám: 

Ügyintéző: 

 

Telefon mellék: 

3503-21 /2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Biróné Pájer Judit 

dr. Antalóczy Sándor 

227/150 

Tárgy: 

 

Tornyospálca 076/7 hrsz. alatti 

ingatlanon létesülő horganyzott 

acéllemez polimerrel bevonó üzem 

megvalósításának előzetes vizsgálata 

Határozat 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) az FLC 

LOGISTIC Kft. (székhelye 4031 Debrecen, Derék u. 113. II. 6., meghatalmazott képviselője a 

Qualifikáció Bt., székhelye 4484 Ibrány, Lehel u. 18.) kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban a 

benyújtott kérelem és előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a Tornyospálca 

076/7 hrsz. alatti ingatlanon létesülő horganyzott acéllemez polimerrel bevonó üzem megvalósításából 

nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a végezni kívánt tevékenység az egységes 

környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

 

Tájékoztatom, hogy a tevékenység a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerinti következő engedélyek birtokában kezdhető meg: 

A légszennyező pontforrások létesítéséhez és üzemeltetésének megkezdéséhez a 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésben meghatározott levegőtisztaság-védelmi engedély, valamint 

a hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetésének megkezdéséhez a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § 

(3) bekezdése szerint üzemeltetési szabályzat jóváhagyása. 

Az eljárásba bevont szakhatóság előírása: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/3191-2/2016. ált. számú és 

2750-1/2016. saját számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi feltételekkel járult hozzá a tervezett 

létesítmény megvalósításához: 

 A horganyzott acéllemez polimerrel bevonó üzem telephelyének vízellátását, tüzivíz ellátását, 

szennyvízelvezetést és csapadékvíz elhelyezést szolgáló vízilétesítmények megvalósítása, majd azt 

követő használatba vétele csak jogerős vízjogi létesítési engedély, valamint jogerős vízjogi üzemeltetési 

engedély birtokában kezdhető meg. 

 A vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelmet és mellékletét képező engedélyes tervet a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-ában, 

valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 

13.) KHVM rendelet 2. §-ában és 2. sz. mellékletében előírtak betartásával, megfelelő tervezői 

jogosultsággal rendelkező tervezővel kell elkészíttetni és a Vízügyi Hatósághoz benyújtani. A 

megvalósult vízilétesítmények használatbavételéhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély kérelemről 

és mellékleteiről a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. §-a és a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a 

rendelkezik. 

 

Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése alól nem 

mentesít. 

 

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját, 

azaz 250.000,- Ft-ot a környezethasználó megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 
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A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon emelkedik 

jogerőre. 

A határozat ellen a közléstől számított tizenöt napon belül az Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van 

helye.  

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak jelen határozat elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 

Az előzetes vizsgálati eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja 125.000.-Ft. 

A fellebbezési díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál 

vezetett 10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés 

benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. 

Természetes személyek és társadalmi szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: az 

előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2.500.- Ft. 

A fellebbezés alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a határozat módosításáról vagy 

visszavonásáról illetve az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez való 

felterjesztésről dönthet. 

 

INDOKOLÁS 

 

Az FLC LOGISTIC Kft. (székhelye 4031 Debrecen, Derék u. 113. II. 6., meghatalmazott képviselője a 

Qualifikáció Bt., székhelye 4484 Ibrány, Lehel u. 18.) 2016. február 29-én kérelmet nyújtott be a 

Tornyospálca 076/7 hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó horganyzott acéllemez polimerrel bevonó 

megvalósítására vonatkozóan a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályára és kérte az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását. 

 

A tervezett tevékenység: 

Az FLC Logistic Kft. a Tornyospálca HRSZ.: 076/7 alatti meglevő telephelyén kíván egy horganyzott 

acéllemez polimerrel bevonó üzemet építeni. A bevonó üzem egy egyhajós kialakítású 26 m széles és 

120,5 m hosszú épület. Az épület a telek nyugati részére kerül, észak-dél irányú hossztengellyel. 

A technológia tervezett kapacitása 21.875.000 m2/év felület bevonása. 

A tervezett horganyzott acéllemez polimer bevonó üzemben az alapanyagként érkező 10 tonnás 

horganyzott acéllemez kétfázisú lúgos mosáson megy keresztül az alábbiakban részletezettek szerint. 

A mosó kádak összes térfogata: 24 m
3
. 

A lúgos mosást követően zárt térben történő szárítás után következik a zárt kamrában történő első réteg 

festék felhordás, majd infravörös kamrában szárítás, utána újra zárt kamrában fedőfesték felhordás, újból 

szárítás infravörös kamrában, környezeti hőmérsékletre való lehűtés vízpárával, szárítás meleg levegő 

lefúvással, majd a készáru 5 tonnánkénti feltekercselése. 

- A teljes festék felhasználás: 2.000 tonna/év 

- Oldószer felhasználás: 66 tonna/év 

- A tervezett bevonásra kerülő lemez mennyisége: 70.000 tonna/év, 

- 335 munkanap /évvel számolva: 210 tonna/nap, 

Az üzemben folyamatos 12 órás műszakban folyik majd a termelés, 15 napon keresztül folyamatosan, 

majd két nap karbantartás következik. 

Az üzemben összesen 116 fő fog dolgozni. Egyidejűleg 46-50 fő. 

Az alapanyag (Horganyzott lemeztekercs) szállítása kamionnal napi szinten 3 alkalommal, a készáru 

(festett lemeztekercs) szállítása szintén kamionnal, napi szinten 3 alkalommal történik majd. A belső 
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anyagmozgatás diesel targoncával lesz megoldva. A csarnokban az alapanyag és késztermék mozgatása 

darurendszerrel tervezett. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

A környezethasználó az előzetes vizsgálatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 

a) pontja alapján kezdeményezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál, tekintettel arra, 

hogy a tevékenység a hivatkozott rendelet 3. sz. mellékletének 65. a) pontja /fémeket és műanyagokat 

elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal felületkezelő üzem 20 ezer m
2
/év felület kezelésétől/ szerint a 

Kormányhivatal előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett 

tevékenység. 

 

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: díjrendelet) 1. sz. melléklet 35. főszáma alapján 

díjköteles, a díj mértéke 250.000. Ft.  

A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: 

Ket.) 158. § (1) bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt 

a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.” 

Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti költségek közül az igazgatási szolgáltatási díj merült fel, 

melynek megfizetésére az ügyfelet a 3503-2/2016. számú végzésben köteleztem. Az ügyfél az eljárás 

során az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel. 

A Kormányhivatal a 3503-2/2016. és a 3503-6/2016. számú végzésben hiánypótlásra szólította fel a 

Qualifikáció Bt-t, melyet a Bt. teljesített. 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a kérelem és az előzetes vizsgálati 

dokumentáció benyújtását követően a Kormányhivatal hivatalában, valamint honlapján az eljárás 

megindításáról közleményt tett közzé, és a 3. § (4) bekezdés értelmében a közzététellel egyidejűleg a 

közleményt, a kérelmet és mellékleteit a 3503-7/2016. számú ügyiratban a telepítés helye szerinti 

település, Tornyospálca Község Jegyzőjének is megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré 

tételéről, 2016.03.17-től 2016.04.08-ig. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan sem 

a Kormányhivatalhoz, sem Tornyospálca Község Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. 

 

A Kormányhivatal a 3503-8/2016. számú levelében a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás 

megindításáról, mint ismert ügyfelet a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen 

u. 2.) is értesítette. 

A Kormányhivatal az előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott dokumentáció, a szakhatóság 

állásfoglalása, a vizsgálandó szakkérdések vonatkozásában megkeresett hatóságok állásfoglalása és a 

rendelkezésre álló adatok alapján ítéli meg a tervezett tevékenység környezetre gyakorolt hatását, 

valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. 

Az eljárás során a dokumentáció elbírálásához a Kormányhivatal a 3503-9/2016. számú végzésében, a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése, valamint a rendelet 5. sz. melléklete II. 

táblázatának 3. pontja alapján megkereste a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot, hogy a rendelet 5. sz. melléklete II. táblázatának 3. pontjában szereplő szakkérdésben 

szakhatósági állásfoglalását alakítsa ki. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/3191-2/2016. ált. számú és 

2750-1/2015. saját számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírást az alábbiak szerint indokolta: 

„A Főosztály 2016. március 11.-én érkezett 3503-9/2016. számú megkeresésében az FLC LOGISTIC Kft. 

(4031 Debrecen, Derék u. 113. II. 6.) meghatalmazásából eljáró QUALIFIKÁCIÓ Tűz, Munkavédelmi és 
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Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Bt. (4484 Ibrány, Lehel út 18.) által kérelmezett 

Tornyospálca 076/7 hrsz. alatti telephelyen létesülő horganyzott acéllemez polimerrel bevonó üzem 

előzetes vizsgálata ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásában szakhatósági állásfoglalás 

megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárásban a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. 

melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján az alábbi szakkérdésben kérte a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását: 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, 

valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, 

jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak 

elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra 

milyen hatást gyakorol (vízgazdálkodási hatáskörben eljárva)” 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és 

mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesíthetők-e (vízvédelmi hatáskörben eljárva)” 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tervezett tevékenység megvalósításának környezetvédelmi 

engedélyezéséhez a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult tekintve, hogy a tevékenységhez 

kapcsolódó vízellátást, tűzivíz ellátást, szennyvízelvezetés és csapadékvíz elhelyezést szolgáló 

vízilétesítmények megvalósításából, használatba vételéből - a rendelkező részben foglaltak betartása 

esetén - vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból a vizekre és vízbázisra, az árvíz és jég levonulására, 

a mederfenntartásra káros hatás nem feltételezhető.  

A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg: 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII. 25.) 

KvVM rendelet és a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi térkép alapján 

Tornyospálca település az érzékeny területek közé került besorolásra. 

A Tornyospálca külterület 075/7 hrsz. alatti telephely a Mezőladányi távlati vízbázisának 

HT.5421/3/2003. számú határozattal kijelölt hidrogeológiai védőövezetének „B” zónáján belül található. 

A telephelyen tervezett építmények: A tervezett épületben kommunális jellegű vízfelhasználás történik az 

irodai részen, illetve a szociális blokkban. A technológiai vízfelhasználás teljesen külön hálózaton fog 

történni, amely egy zárt rendszer, és víztisztító berendezésen keresztül a víz egy része újrahasznosul. 

A tervezett épületben dolgozók szociális igényeit épületen belül kialakított szociálisblokkban biztosítják. 

Vízigény összesen 9540 l/nap, mely tartalmazza az 5000 l/nap technológiai vízigény mellett a szociális 

vízigényt és a takarítás vízigényét. 

A lemez mosásához sótalanított vezetékes vizet használnak fel. Az üzemben elkülönített víztisztítómű fog 

üzemelni, ahol a beérkező vezetékes vizet semlegesítik, a sótalanított víz kerül a mosó kádakba, a 

kádakból visszatérő víz olajfogón keresztül kerül a víztisztítóba. 

A vízigény a település közmű hálózatáról biztosítható. Az OTSZ előírásainak megfelelően 20 m 

tömlőhosszúságú 150 l/perc vízhozamú tűzcsapok kerülnek felszerelésre. Az egyidejű működő tűzcsapok 

száma 2 db. Az épületben külön tüzivíz és külön ivóvíz hálózat létesül. 

A szennyvíz elvezetése a település közmű hálózatáról biztosítható. A berendezési tárgyaknál keletkező 

szennyvíz a közmű tervek szerinti zárt szennyvízgyűjtőbe lesz vezetve. A mosókádakból összegyűjtött 

szennyezett vizet olajfogón keresztül helyi víztisztítóban megtisztítva, fogadó nyilatkozat alapján 

szennyvízcsatornába engedik. A havonta összegyűlő 60-80 kg üledék (iszap, zagy) préselés után 

környezet szennyezést kizáró módon tárolásra kerül, majd hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező 

átvevőnek átadásra. 
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Az épület környezetében az épület tetejéről valamint a burkolat felületekről összegyűjtött csapadékvizet 

zárt csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül a telken kialakítandó nyílt szikkasztó árokba vezetik. Az 

épülethez 300 m
3
-es csapadékvíz szikkasztó készül. 

A tervezett tevékenységhez kapcsolódó vízilétesítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez szükséges 

vízjogi létesítési, illetve üzemeltetési engedélyek beszerzésével, az engedélyekben foglaltak maradéktalan 

betartásával biztosítható, hogy az építés és üzemelés fázisaiban a felszíni és felszín alatti vizek ne 

szennyeződjenek. 

Fentiek figyelembe vételével a tevékenység feltételezhetően nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti 

vízkészletekre, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendeletben és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt 

követelmények betartása biztosítható. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra 

káros hatást nem gyakorol. A tevékenységhez kapcsolódó építéskori szociális vízszükséglet kielégítése és 

szociális szennyvíz elhelyezése megfelelő módon biztosított. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet) 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 3. pontjában megállapított 

hatáskörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

44. § (6) bekezdése szerinti tartalommal adta meg. 

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 14. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági 

állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 30 napon belül köteles megadni. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam. 

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot a fenti saját számra hivatkozással a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen.” 

 

Az engedélyezési eljárás során a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú 

melléklete alapján szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban - a környezet- és település-egészségügyre 

kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, a kulturális 

örökség (műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek) védelmére 

kiterjedően a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatalának Járási 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, az erdőre gyakorolt hatása tekintetében a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztályát - kereste meg a 

3503-13/2016. számú levelében. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti 

Osztály HB/11-ERD/07866-2/2016. számú szakkérdés vizsgálata tárgyban megküldött ügyiratban 

megállapította, hogy  

„Hatósági nyilvántartásunk, az Országos Erdőállomány Adattár adatai és az elektronikusan 

rendelkezésemre álló dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás az erdőről, az 

erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (Evt.) 6.§ (1) bekezdés a) pontja 

szerinti erdőnek minősülő, az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületeket nem 

érint, a beruházás az Evt. 77.§-a szerint erdő igénybevételével nem jár. 

A környező erdőtervezett területekre a beruházás hatást nem gyakorol. 

A fentiek miatt kikötés nélkül hozzájárulok az engedélyezéshez. 

Szakkérdés vizsgálatát a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése és 5. sz. melléklete 

alapján végeztem, hatáskörömet és illetékességemet a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 

feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015.(III.30.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése, valamint a 
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közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. tv. 44.§-a 

szerint állapítottam meg.” 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya az SZ/92/00615-

2/2016. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát és megállapította, hogy 

„a tervezett tevékenység jelentős környezet-egészségügyi hatást nem eredményez, így az engedély 

kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására 

javaslatot nem tesz.” 

 

Állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: 

„Az FLC LOGISTIC Kft. (4031 Debrecen, Derék u. 113. II/6.) meghatalmazásából eljáró 

QUALIFIKÁCIÓ Bt. (4484 Ibrány, Lehel út 18.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, a 

Tornyospálca 076/7 hrsz. alatti telephelyen létesülő horganyzott acéllemez polimerrel bevonó üzem 

létesítésére vonatkozó előzetes környezeti vizsgálat ügyében kérelmet terjesztett elő. Az eljárásban 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya meghatározott 

szakkérdések vizsgálatára-, szakmai állásfoglalás kialakítására vonatkozó feladat és hatáskörrel 

rendelkezik. 

A megkereső főosztály által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. §. rendelkezéseinek, valamint a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III.30.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott szakkérdésekre (A környezet- és település-

egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek 

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a 

talajjal a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények 

érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően) a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy: 

 a tervezett beruházás a dokumentációban bemutatott adatok és számítások alapján, település és 

környezet-egészségügyi szempontból nem jelent szignifikáns egészségkárosító kockázatot, a levegő és 

zajvédelmi hatásterületen belül lakóterület nem található, erre tekintettel a rendelkező részben 

rögzítettek szerint határozott. 

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

Hatáskörömet, és illetékességemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, illetve 

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvos Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok 

ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) 

Korm. rendelet, illetékességét a Ket. 21. § (1) bekezdése valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. 

rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján állapítottam meg.” 

 

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatalának Járási Építésügyi 

és Örökségvédelmi Osztálya az SZ-10/106/01096-2/2016. számú szakkérdés vizsgálata tárgyú iratában a 

kulturális örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálatát megszüntette, tekintettel arra, hogy a tervezett 

beruházás a hatósági nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyet nem érint. 

 

Az ügyfél kérelme és annak mellékletei alapján nem volt megállapítható a tervezett tevékenység 

összhangja a jelenleg hatályos településrendezési eszközökkel, valamint a helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, ezért a Kormányhivatal a 
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közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

(továbbiakban: Ket.) 26. § (1) bekezdés c.) pontja valamint a környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1.§ (6b) alapján a 

3503-14/2016. számú végzésben belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult Tornyospálca Község 

Jegyzőjéhez, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez. 

Tornyospálca Község Jegyzője 929-3/2016. ügyiratszámon az alábbi belföldi jogsegélyt adta: 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

belföldi jogsegély kérelemmel fordult hivatalomhoz az FLC Kft. (székhelye 4031 Debrecen, Derék u. 113. 

II/6.) által meghatalmazott QUALIFIKÁCIÓ Bt. (székhelye 4484 Ibrány, Lehel út 18.) szám alatti 

ingatlanon létesülő horganyzott acéllemez polimerrel bevonó üzem megvalósításának előzetes vizsgálati 

eljárásának lefolytatásával kapcsolatban. 

A belföldi jogsegély teljesítéséhez közlöm, hogy a tervezett tevékenység 

1. A település jelen eljárás időpontjában hatályos településrendezési eszközeivel összhangban van. 

2. A helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatosan nincs külön helyi önkormányzati 

rendelet hatályban. 

Amennyiben a tervezett tevékenység a becsatolt dokumentációban rögzített feltételekkel valósul meg, úgy 

azokban a környezeti elemekben vagy rendszerekben amelyek védelme jogszabály alapján a 

hatáskörömbe tartozik, jelentős állapotváltozás nem következik be, illetve nem valószínűsíthető olyan 

környezetveszélyeztetés, amely elleni védelmet jogszabály az önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe 

utalja. 

Nyilatkozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 26.§ (5)b) pontja, a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 1.§ (6b), valamint Tornyospálca 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének A Helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek 

elfogadásáról szóló 10/2006.(V.23.) rendelet figyelembevételével adtam ki.” 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható környezeti 

hatásait a Kormányhivatal az alábbiak szerint értékeli: 

Környezeti zaj:  

Zajvédelmi szempontból kritikus létesítési földmunkák, alapozási és épülettest betonozási munkák 

során a hatásterület a tevékenység végzésének helyétől számított 78 m sugarú kör által lefedett 

terület, a mintegy 1000 m távolságban lévő zajtól védendő terület (Tornyospálca, Köztársaság u.) 

zajterhelése 35 dB értékű, tehát jóval a megengedett LTH,nappal=65 dB alatti. Az üzemeltetés során a 

tényleges zajszempontú hatásterület az üzemépület K-i homlokzatának geometriai középpontjából 

rajzolt 114 m sugarú kör által a Gazdasági területi funkciójú területekből lefedett terület. A zajtól 

védendő terület várható zajterhelése nappal(6:00-22:00)/éjjel(22:00-6:00) 29 dB/29 dB, ami szintén 

határérték alatti LTHnappal/éjjel 50 dB/40 dB.  

Mivel a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, területet, 

ezért a Kormányhivatal a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. 

(X. 29.) Korm. 10. § (3) a) pontja alapján zajvédelmi előírást nem tett. 

Gépjárműforgalom csak a nappali (6-22) időszakban történik. A gépjárműforgalom, a megadott 

adatok alapján nem okoz 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást a megközelítési útvonalon. 
 

Levegőtisztaság-védelem:  

Az építési munkálatok kibocsátása által okozott szennyezés hatásterülete gyakorlatilag az érintett 

beruházási területre korlátozódik, és itt lokalizálódik. Az építési terület elhelyezkedéséből adódóan a 

szennyező hatás közvetlenül lakott területeket nem érint.  

A dokumentációban bemutatásra került, hogy a létesítendő pontforrások légszennyező anyag kibocsátása 

a vonatkozó emissziós határértékeket a dokumentációban szereplő műszaki megoldások alkalmazásával 

nem haladják meg, továbbá ezáltal biztosítható az egészségügyi határértékek betartása is. A légszennyező 

források létesítéséhez és működéséhez levegőtisztaság-védelmi engedélykérelmet kell benyújtani a 

Kormányhivatalhoz a rendelkező részben foglaltak szerint. 
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Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatása nem indokolt. 

Hulladékgazdálkodás:  

A tevékenységből származó kommunális szilárd hulladékok gyűjtése és szállításig való tárolása 

hagyományos módon, erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő edényekben fog történni. A hulladékok 

elszállítása települési közszolgáltatóval kötött szerződés alapján fog történni. 

A tevékenység végzése során, a telephelyen keletkező veszélyes hulladékokat üzemi gyűjtőhelyen 

tervezik gyűjteni. Az üzemi gyűjtőhely fedett, zárt, kármentővel rendelkező építmény. Az üzemi 

gyűjtőhely üzemeltetési szabályzattal lesz ellátva.  

Földtani közeg:  

A dokumentációban bemutatott műszaki intézkedések és alkalmazott technológia pontos betartása, 

valamint a szakszerű kivitelezés és üzemvitel esetén várhatóan nem okoznak szennyezést.  

Természetvédelem:  

Az építéssel érintett ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, valamint Natura 2000 

területet nem érint, a beruházással érintett területrész nem tartozik a Nemzeti Ökológiai Hálózatba.  

A tevékenységgel érintetett ingatlan gazdasági, ipari övezetben található. Az előzetes dokumentáció, 

valamint a benyújtott hiánypótlás alapján megállapítható, hogy a telep területe antropogén hatás alatt áll. 

Az ingatlan vegetációja degradált, gyomos, a fellelt növényfajok szinte mindegyike az ilyen jellegű 

élőhelyekre jellemző.  

A benyújtott tájvédelmi dokumentáció szerint a telephelyen 1010 m
2
-en háromszintű növénytelepítést 

(teljes füvesítés + 3320 db cserje + 83 db nagy lombkoronájú fa) terveznek. Amennyiben a 

növénytelepítés nem invazív fajokkal történik, és a fásítást megfelelő fejlettségű szaporító anyaggal (pl. 

iskolázott csemetével), illetve szakszerű talaj előkészítéssel végzik akkor a növénytelepítés 

tájképvédelmi szerepét várhatóan a későbbiekben betölti.  

A fentiekre tekintettel a tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatása nem minősül jelentősnek. 

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy természet- és tájvédelmi szempontból a 

tevékenység megvalósítását kizáró ok nem merült fel. 

A tevékenységhez (üzem bővítéséhez) természetvédelmi engedély nem szükséges. 

 

A fentieket figyelembe véve a Kormányhivatal nem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány 

készítését, mivel  a Tornyospálca 076/7 hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó horganyzott acéllemez 

polimerrel bevonó üzem létesítése és üzemeltetése során a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. sz. 

mellékletében szereplő szempontok értékelésével nem feltételezhető jelentős környezeti hatás; a 

tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

A Kormányhivatal a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy az eljárás tárgyát 

képező tevékenység mely, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó 

jogerős engedély birtokában kezdhető meg.  

Ez a tájékoztatás a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés, valamint a 246/2014. (IX. 

29.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés rendelkezésein alapul. 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésekre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) 

bekezdése és 5. számú melléklete alapján került sor. 

A szakhatóság megkeresésére a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése, valamint a 

rendelet 5. sz. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján került sor. 

A határozat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 67. § (1) bekezdése 

és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
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314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet 3.§, 4.§ és 5. §-ai szerint lefolytatott eljárásban, a Ket. 72. § (1) bekezdése szerinti tartalommal, 

a 71. § (1) bekezdésnek megfelelően, határozati formában lett meghozva. 

A Kormányhivatal a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontja, (2) bekezdésében, a 13.§ 

(1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdésében biztosított hatáskörben, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. 

számú melléklet 9. pontjában meghatározott illetékességben járt el. 

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) 

bekezdése biztosítja.  

Az eljárás és a fellebbezés díja a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. § (1)(5)(6)(7) bekezdései és 1. sz. 

melléklet 35. főszáma alapján került meghatározásra. Az eljárási költség viseléséről a Ket. 158. §-a 

alapján döntöttem. 

A határozat nyilvános közzétételéről a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerint 

gondoskodok. Az így közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekintem közöltnek és az azt követő 

15 napon belül van lehetőség a fellebbezés előterjesztésére a Ket. 99. § (1) bekezdése alapján. Ha a 

határozat közlése postai úton történt, akkor a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell 

számítani. 

A határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közlöm, így a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) a 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján megküldöm. 

 

Nyíregyháza 2016. április 14. 

 Kozma Péter 

 kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából 

  

 Rozinka Zsolt Illés 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 

 főosztályvezető 
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Értesülnek: 

Postai úton (tértivel): 

1. Qualifikáció Bt.      4484 Ibrány, lehel u. 18.  

Hivatali kapun keresztül (elektronikus tértivevénnyel): 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály    4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 

3.  Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal  

Nyíregyháza Járási Hivatalának Járási Építésügyi és  

Örökségvédelmi Osztály      4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 

 

4. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti  

Igazgatóság       4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14. 

5. Tornyospálca Község Jegyzője     4642 Tornyospálca, Rákóczi u. 23. 

E-mail-en (elektronikus tértivevénnyel): 

6. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság    hnp@hnp.hu e-mail címre 

7. Irattár 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.  

mailto:hnp@hnp.hu

