
 

 
 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Tel.: 42/598-930; 

e-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu) (továbbiakban: Főosztály) a környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a 

Főosztályon 2017. március 24.-én a Járműszerelvényt Gyártó Zrt. (1151 Budapest, Fő u. 63-65.) 

megbízásából a NOVUM Felület- és Környezetvédelmi Kkt. (1116 Budapest, Sáfrány u. 42.) kérelmére 

közigazgatási hatósági eljárás indult a Tiszavasvári, Kabay János u. 31. sz. alatti telephelyen létesíteni 

tervezett felületkezelő üzem egységes környezethasználati engedélyezése ügyében. 

 

Az ügy iktatási száma: 4538/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. március 24. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. március 25. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. április 4. – 2017. április 26. 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A Járműszerelvényt Gyártó Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) a Tiszavasvári, Kabay János u. 31. sz. (2349/2 

hrsz.) alatti telephelyén vasúti kocsikhoz beltéri elemeket (ajtó, ablak, poggyásztartó) gyárt.  

A Zrt. új fejlesztés keretében az alumínium elemek felületkezelésére egy eloxáló berendezés és a 

hozzátartozó szennyvíz tisztító berendezés telepítését tervezi.  

Az eloxáló tervezett kapacitása: 120.000 m
2
/év. 

Az ingatlanon jelenleg három üzemépületben folyik a termelés. A tervezett technológia berendezései egy 

új 2000 m
2
-es üzemcsarnokban kerülnek elhelyezésre. A csarnok fennmaradó részében raktározást 

terveznek.  

A felület –előkezelés során keletkező szennyvizek kezelésére egy folyamatos rendszerű, automatikus 

vezérlésű 2 m
3
/óra kapacitású szennyvíztisztító egység kerül kialakításra. Az üzemből szennyvíz 

kizárólag a szennyvíztisztító egységen áthaladva távozik a befogadó közcsatornába.   

A tervezési terület Gip-2 Ipari-Gazdasági besorolású, környezetében É-ÉNY-i irányban az ALKALOIDA 

Vegyészeti Gyár Zrt, D-DNY-i és D-DK-i irányban üzemi terület, K-ÉK-i irányban közút, mezőgazdasági 

terület és gazdasági udvar található. 

A tervezett beruházás területe, valamint annak közvetlen környezete nem érint természetvédelmi 

területet, Natura 2000 területet.  

Érintett település: Tiszavasvári Város.  

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

Az eloxáló berendezés üzemeltetése során a keletkező gázok, gőzök elszívása szükséges. Az elszívó 

rendszerbe légmosót terveznek beépíteni, melynek tisztítási hatásfoka 80-95 %. A dokumentációban 

bemutatott számítások szerint a tervezett pontforrás (P2) légszennyezőanyag (NaOH, H2SO4) 

kibocsátása alapján a hatásterület a pontforrás köré írható 60 m sugarú kör területe. 



 

Az elvégzett számítások szerint a légpótlás földgázüzemű fűtőegységéhez tartozó pontforrás (P3) 

légszennyezőanyag kibocsátása alapján a hatásterület a pontforrás köré írható, CO vonatkozásában 64 

m, NOx vonatkozásában pedig 111 m sugarú kör területe. 

A dokumentációban bemutatott műszaki, technológiai intézkedések (zárt üzemcsarnok, sav és lúgálló 

bevonattal ellátott padozat stb.) alapján normál üzemi körülmények között nem várható a földtani közeg 

és azon keresztül a felszín alatti víz szennyeződése. 

Az építés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa az elvégzett számítások szerint a zajforrástól 

számítva nappali időszakban 100 m-re helyezkedik el. A hatásterületen zajtól védendő létesítmény nem 

található. Üzemelés időszakában számolt hatásterületen zajtól védendő épület nem található. 

A dokumentáció megállapítása szerint a megvalósításra kerülő beruházás természeti értéket nem 

veszélyeztet, az élővilágot nem befolyásolja jelentősen.  

 

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

sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2017. április 4. - 2017. április 26.-ig megtekinthető. 

 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció nyomtatott példánya megtekinthető a Főosztályon 

ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
–12

00
, 13

00
–16

00
), valamint Tiszavasvári Város 

Polgármesteri Hivatalában. A betekintés módjáról a Főosztályon és a Polgármesteri Hivatalban lehet 

részletes felvilágosítást kapni. 

A kérelem és a dokumentáció elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/4538-2017 tekinthető 

meg. 

 

A közzététel időtartama alatt a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet 

tenni Tiszavasvári Város Jegyzőjénél, vagy a környezetvédelmi hatóságnál. 

A Főosztály az összes adat ismeretében határoz, és 

 megadja az egységes környezethasználati engedélyt, vagy 

 elutasítja a kérelmet. 

 

 
  


