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KÖZLEMÉNY 

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

Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Főosztály), a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

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

alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a Főosztályon a BMSK Beruházási, Műszaki 

Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1146 Budapest, 

Istvánmezei út 1-3.) meghatalmazása alapján eljáró NOGART Kft. (1015 Budapest, Batthyány utca 2.) 

kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult, a Nyíregyháza 01884/9. hrsz. alatti ingatlanon tervezett 

Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósításának 

előzetes vizsgálata tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 5782/2021. 

Az eljárás megindításának napja: 2021. október 07. 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

Az ügyintéző neve: Siroki Valéria 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 896-132 

A közlemény közzétételének időpontja: ……………………………. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A meglévő és a jövőben várható képzési igények bővülésének kielégítésére a Nyíregyháza 01884/9. hrsz. 

alatti ingatlanon új edzőközpont kialakítása tervezett. Cél, hogy a Labdarúgó Akadémia képzései, edzései 

lehetőség szerint egy helyen legyenek, jelenleg az edzések a város több pontján zajlanak. 

Tervezett létesítmények: 

 meglévő épület bővítése (tervezett bővítés: 252,47 m
2
)  

 új főépület fsz 2515 m
2
  

1. 2625,78 m
2
  

2. 2234,84 m
2
  

 1 db 35 x 68 m füves gyakorló terület 

 3 db 20 x 40 m szabadtéri műfüves pálya  

 1 db futódomb  

 1 db 50 x 70 m csarnok, benne új fedett 40 x 60 m műfüves pálya  

 1 db 105 x 68 m műfüves pálya  

 2 db 105 x 68 m füves pálya  

 1 db 100 x 50 m füves pálya 

 140 +8 db parkoló 

A tevékenységgel érintett település: Nyíregyháza Város 

Telepítés megkezdésének várható kezdete: engedélyek beszerzését követően egyszerre, 2021. IV. negyedév  

Kivitelezés ideje: 1 év  

Működés megkezdésének ideje: 2022. 
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A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

A tevékenység felhagyása - tekintettel a jellegére - belátható időn belül nem várható. Felhagyás esetén a 

létesítmények új funkciót kaphatnak, átalakításra, elbontásra kerülhetnek.  

Levegőtisztaság-védelmi szempontú hatásterület: 

Kivitelezés során az elvégzett számítások szerint, a földmunkával járó tevékenység és a munkagépek 

kibocsátásából származó hatásterület a munkavégzés helyétől számított 89, illetve 84 m, szilárd anyag 

tekintetében. A hatás időtartama átmeneti. 

Az üzemeltetés során a vizsgált tevékenység – használati és fűtési melegvíz előállítás - levegőtisztaság-

védelmi hatásterülete 59 m.  

Zajvédelmi szempontú hatásterület: 

Kivitelezés során a munkagépek eszközök zajkibocsátásával kell számolni. Az elvégzett számítások szerint a 

zajvédelmi hatásterület határvonala 120 m. A hatás időtartama átmeneti. 

Üzemeltetés során a környezeti zajkibocsátás a dokumentáció megállapítása szerint határérték alatti, 

hatásterületen belül védendő objektum nem található. 

 

A tervezett tevékenység esetében országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem 

feltételezhető. 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. 

sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2021. október 22-től 2021. november 15-ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció (előzetes vizsgálati dokumentáció és mellékletei) megtekinthető a 

Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
–12

00
, 13

00
–16

00
), valamint Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője által meghatározott helyen. A betekintés módjáról a Főosztálynál és 

az érintett település Jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és mellékletei elektronikus 

úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/5782-2021 webcímen tekinthető meg. 

A beruházás megvalósításával 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, 2021. október 21. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/5782-2021

