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KÖZLEMÉNY 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 24. § (7) és 8. 

§ (2) bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti, hogy a Főosztályon a W-SCOPE HUNGARY 

PLANT Kft. (1118 Budapest, Számadó utca 19. fsz. 3.; továbbiakban: környezethasználó) megbízásából 

eljáró Literáthy Bálint (1112 Budapest, Határőr út 39.) kérelmére, a Nyíregyháza 01469/5. hrsz. alatti 

ingatlanon tervezett „Szeparátor fólia gyártó üzem létesítése és működése Nyíregyházán” tárgyú 

összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult. 

Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 

módosításáról szóló  141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 78. sora szerint a jelen 

összevont környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű eljárás. 

A kérelemre indult eljárás a Khvr. 24. §-a, és a Korm. rendelet alapján kerül lefolytatásra. 

Az ügy iktatási száma: 4222/2022. 

Az eljárás megindításának napja: 2022. június 14. 

Ügyintézési határidő: 60 nap 

Az ügyintéző neve: Siroki Valéria 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 896-132 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. június 22. 

A tervezett tevékenység ismertetése: 

A környezethasználó szeparátor fólia gyártó üzem létesítését és üzemeltetését tervezi a Nyíregyháza 

01469/5. hrsz. alatti, 823 534 m
2 

nagyságú ingatlanon, melynek művelési ága ipari terület. Az építési 

terület Nyíregyháza Ipari Park déli részén, az M3 autópályától délre, Butyka és Nagykálló közötti 

területen helyezkedik el.  

Az engedélyezési eljárás az I. ütemű gyártó üzem létesítményeinek a telepítésére, megvalósítására 

terjed ki. Az I. ütemben 2 önálló gyártóüzem létesül.  

A tervezett tevékenység alapadatai: 

 Mérték-
egység 

1. sz. gyártó 
üzem 

2. sz. gyártó 
üzem 

Összesen 

Termelési volumen és kapacitás adatok  

Késztermék (szeparátor fólia) 
mennyisége  

m
2
/év 325.000.000 325.000.000 650.000.000 

t/év 3 440 3 440 6 879 

Tüzelőberendezések összes 
névleges bemenő hőteljesíténye  

MW 48,8 48,8 97,6 

Oldószerfelhasználás  t/év 28 28 56 
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 Mérték-
egység 

1. sz. gyártó 
üzem 

2. sz. gyártó 
üzem 

Összesen 

Működési és létszám adatok  

Működés várható kezdete  év/negyedév 2024/IV. 2025/II. - 

Heti munkanapok száma  nap/hét 7 7 7 

Működési napok száma  nap/év 350 350 350 

Műszakok száma  műszak/nap 3 3 3 

Dolgozói létszám összesen  fő 
840 

(280 x 3 
műszak) 

840 
(280 x 3 
műszak) 

1760 
(2 x 840 +  

80 fő irodai) 

Dolgozói parkoló helyek száma  db - - 660 

Szolgáltatási igények  

Elektromos energia  MVA 22 22 44 

Földgáz  
Nm

3
/nap 

Nm
3
/év 

75 736 
22 567 320 

75 736 
22 567 320 

151 471 
45 134 640 

Ipari víz  
m

3
/h 

m
3
/év 

120 
893 520 

120 
893 520 

240 
1 787 040 

Ivóvíz  
m

3
/h 

m
3
/év 

2.5 
21 900 

2.5 
21 900 

5 
43 800 

Szennyvíz (kommunális + 
hűtővíz)  

m
3
/h 

m
3
/év 

8 
65 700 

8 
65 700 

16 
131 400 

 

A tervezett gyártási tevékenység a szeparátor fólia gyártási tevékenységből, a hőtermelési 

tevékenységből és egyéb kapcsolódó tevékenységekből tevődik össze. A tervezett technológia 

hőigényének biztosítására 97,6 MW th  (16x6,1 MWth) összesített névleges bemenő hőteljesítményű, ~ 88 

MW kimenő hőteljesítményű kazánokat kívánnak telepíteni. A jelenleg rendelkezésre állóinformációk 

szerint a tervezett hőtermelési tevékenység tartozik a Khvr. hatálya alá. 

Érintett település: Nyíregyháza Megyei Jogú Város. 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

Levegőtisztaság-védelemi szempontból:  

A kivitelezés időszakában, a szakmai becsléseken alapuló, legkedvezőtlenebb esetben a hatásterület az 

építési terület határától számított 50 m széles sávval lehatárolt területen belülre esik. A becsült 

hatásterület a szomszédos mezőgazdasági és közlekedési területeket érinti. A hatásterület D-i irányban 

a mezőgazdasági övezetekben található lakott tanyaépületeket nem érinti.  

Az üzemelés időszakában az elvégzett számítások alapján az összes üzemi kibocsátás hatástávolsága 

a forrástól (pontforrás-csoportok esetében azok súlyozott középpontjától) számított távolság, amely 

 nitrogén-dioxid esetében 602 m, 

 metilén-klorid esetében 510 m, 

 szilárdanyag (PM10) esetében 140 m. 

Zajvédelemi szempontból:  

Az elvégzett számítások alapján az üzemelés időszakában, a tervezett létesítmény legnagyobb 

zajvédelmi hatásterületének a határa, éjjeli időszakban a létesítmény akusztikai középpontjától számított 

2140 m. 

Az elvégzett részletes zajvédelmi számítások alapján a dokumentáció megállapítása szerint a kivitelezés 

és az üzemelés időszakában, a dokumentációban rögzített üzemelési körülmények mellett a környezeti 

zajterhelés várhatóan megfelel a környezeti zaj- és rezgésvédelem előírásainak. 

A tervezett új létesítmény várható legnagyobb – éjjeli időszakra vonatkozó - zajvédelmi szempontú 

hatásterülete elsősorban a fejlesztési terület környezetében található „zajtól nem védendő környezetben 

- gazdasági területek kivételével”, valamint „gazdasági területek zajtól nem védendő részén” 

értelmezhető, melyek területén belül védendő létesítmények nem találhatók. Emellett azonban olyan 
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„Má” övezeti besorolású gazdasági területeket is érint, melyeken belül környezeti zajvédelmi 

szempontból védendő lakóépületek, tanyaépületek találhatók. 

Országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatással nem kell számolni. 

 

A tervezett beruházás részletes leírását, valamint a környezeti hatások részletes értékelését a 

környezeti hatástanulmány és egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmazza. 

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu) 2022. június 22. - 2022. augusztus 01. 

között 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 az érintett település jegyzője által 

megjelölt helyen. A betekintés módjáról a Főosztálynál és Nyíregyháza Város jegyzőjénél lehet részletes 

felvilágosítást kapni. A kérelem és mellékletei elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/4222-

2022 webcímen tekinthető meg. 

Az ügyben a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozó írásbeli észrevételeket a Főosztályhoz, vagy 

az érintett település jegyzőjéhez lehet megküldeni a közmeghallgatás időpontjáig. 

A tervezett tevékenység esetében országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem 

feltételezhető, így a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 12-15. §.-a szerinti nemzetközi környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján az összes adat ismeretében határoz, és 

 megadja a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, 

vagy 

 elutasítja a kérelmet. 

Nyíregyháza, 2022. június 22. 


