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Tisztelt Címzett! 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya (továbbiakban: Főosztály) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése 
alapján, - mint a tervezett tevékenység által érintett település jegyzőjét - értesíti Önt, hogy a Főosztályon az Országos 
Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, teve u. 4-6.), mint környezethasználó kérelmére közigazgatási hatósági 
eljárás indult Nyírbátor laktanya Nyírbátor, Bocskai u. 2-4. hrsz.: 1421/1 előzetes vizsgálata ügyében. 

A kérelem elbírálása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet alapján történik. 

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (4) bek. alapján csatoltan megküldöm az eljárással kapcsolatos 
közleményt, a kérelmet és mellékleteit és kérem, hogy haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül 
szíveskedjen gondoskodni a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré 
tételéről. 

Kérem, hogy a közleményt a közzététel időpontjával kiegészíteni szíveskedjen. 

A közlemény közhírré tételét követő öt napon belül szíveskedjen tájékoztatni a környezetvédelmi hatóságot a 
közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelembe és mellékleteibe való betekintési lehetőség 
módjáról.  

A közhírré tétel időtartama 21 nap (amelybe a kifüggesztés és a levétel napja nem számít bele). 

Kérem továbbá, hogy a közzététel megtörténtéről és annak pontos időpontjáról, az esetleges észrevételekről a 
kifüggesztés időtartamát követő 5 napon belül hatóságomat értesíteni szíveskedjen. 
 
Nyíregyháza, 2017. július 06. 
 

Dr. Galambos Ildikó 
hivatalvezető  

nevében és megbízásából  
 
 

Linczer Norbert 
ügyintéző 
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KÖZLEMÉNY 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya (továbbiakban: 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 2017. július 05-én az 
Országos Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, teve u. 4-6.), mint környezethasználó kérelmére közigazgatási 
hatósági eljárás indult Nyírbátor laktanya Nyírbátor, Bocskai u. 2-4. hrsz.: 1421/1 előzetes vizsgálat ügyében. 
 
Az ügy iktatási száma: 7459/2017. 
Az eljárás megindításának napja: 2017. július 05. 
Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. július 06. 
A közlemény közzétételének időpontja: 2017.07.06. 
 
A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  
Az Országos Rendőr-főkapitányság a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedések 
keretében a Készenléti Rendőrség 3000 fős megerősítését tervezi, melynek során a XXII. Határvadász Bevetési 
Osztály létszámának bővítésére kerül sor. A teljes állomány egységes elhelyezése Nyírbátorban, a 1421/1 helyrajzi 
számú ingatlanon (Bocskai u. 2-4. sz.), zöldmezős beruházással valósul meg. 
A tervezési megbízás négy különálló épület tervezésére szól. Kettőbe szállás és irodai funkciók kerültek, készül egy 
autómosó és egy raktár is. 
A területen lévő épületállomány, a telek geometria adottságai és a helyi építési szabályzat tükrében az épületek 
telepítési pozíciói egyértelműen kirajzolódtak. Az „A” épület (2221 m

2
-es beépítés) a terület északnyugati részén 

kapott helyett. A „B” épület (857 m
2
-es beépítés) a régi kazánház helyén északkeleti oldalon tervezett. A „C” és „D” 

épületek pedig az ingatlan északi oldalán épül majd. 
Tervezett épületek: 
„A” jelü körletépület:  2221 m

2 

„B” jelü körletépület:   857 m
2 

„C” jelü autómosó épület: 190,2 m
2 

„D” jelü raktár:   61,7 m
2 

Összesen:   3 330 m
2 

 
 
A telepítési hely: Nyírbátor 1421/1 hrsz. 
 
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  
A létesítmény zajvédelmi hatásterülete (domináns zajforrásként a folyadékhűtő kültéri egysége tekintendő): Nappal: 
10,2 m, Éjszaka: 22,4 m. A számított értékek alapján a zajvédelmi hatásterület határa a zajforrás geometriai 
középpontjától szerkesztve kisebb, mint az ingatlan határvonala, így zajvédelmi hatásterületnek a telepítési terület 
határvonala tekinthető. 
 
A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti 
székházának hirdetőtábláján 2017.07.06-tól - 2017.07.31-ig megtekinthető. 
 
Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8

00
–12

00
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00
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12
00

 13
00

 –16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/7459-2017 webcímen, valamint Nyírbátor Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalában 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 Főosztályhoz észrevételt lehet tenni.  

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/


 

  

 
 
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. 
 


