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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 Várda Market 

Ingatlanhasznosító Kft. (4600 Kisvárda, Városmajor u. 86-90.) meghatalmazása alapján eljáró Petőházi Attila 

környezetvédelmi szakértő (8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi út 9/A) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás 

indult, a Kisvárda, 0240/70 hrsz.-ú ingatlanra tervezett Kereskedelmi központ II. ütemben történő bővítés 

megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 6948/2021; 135/2022. 

Az eljárás megindításának napja: 2021. december 27. 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

Az ügyintéző neve: Siroki Valéria 

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

A közlemény közzétételének időpontja: 2022.01.06.-2022.01.28. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A Várda Market Ingatlanhasznosító Kft. a Kisvárda, 0240/70 hrsz.-ú ingatlanra tervezett Kereskedelmi 

központ (I. ütem) építésére érvényes építési engedéllyel rendelkezik. A területen jelenleg az I. ütemben 

engedélyezett létesítmények – 1 db kiskereskedelmi épület (L-alakú; ~0,35 ha), 167 db parkolóhely - 

megvalósítása történik. A beruházó a központ bővítését tervezi. 

A II. ütemben tervezett létesítmények: 

 kereskedelmi- és vendéglátó épületek (elfoglalt terület: ~0,30 ha; épület magassága: 6 m)  

 150 db parkolóhely személygépkocsik számára 

 a létesítmények a közműhálózathoz csatlakoznak elektromos áram, víz, szennyvíz tekintetében. Az 

épületek hűtő-fűtő rendszere, légkezelése az épületek tetőfelületére telepített elektromos 

berendezésekkel tervezett. 

A tevékenységgel érintett település: Kisvárda Város 

A fejlesztés megkezdésének várható időpontja: engedélyek beszerzését követően, 2022. év vége.  

Megvalósítás időtartama: 1 év.  

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

A tervezési terület környezetében jelenleg is kereskedelmi és szolgáltató funkciójú egységek, egyéb üzemi- 

és raktárépületek találhatók. A tevékenység közvetlenül az ingatlan megközelítését szolgáló 4. sz. elsőrendű 

és a 381 sz. másodrendű főutakat érinti. A kivitelezéshez kapcsolódó szállítások várhatóan nem terhelik a 

város belterületi úthálózatát. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontú hatásterület: 

Az elvégzett számítások szerint, a kivitelezés során a munkagépek kibocsátásából származó hatástávolság 

nitrogén-oxidok esetében a munkavégzés helyétől számított 38 m. A tereprendezés és földmunkák 

légszennyezésének (PM10) hatástávolsága: 28 m. A hatás időtartama átmeneti.  
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A szállításból származó emisszió (nitrogén-oxidok) hatástávolsága a 381 sz. út vonatkozásában 6 m, a 4. sz. 

út tekintetében 8 m. 

Az üzemeltetés során a be- és kiszállításokhoz, a személyforgalomhoz kapcsolódó légszennyezőanyag 

kibocsátás releváns mértékben nem növekszik az elvégzett számítások alapján. Az üzemeltetés miatti 

forgalomnövekedés az utak terheltségét számottevően nem növeli. A hatástávolság a 381 sz. út és a 4. sz. út 

vonatkozásában 6 m és 8 m. Az ingatlanon belüli közlekedés vizsgálata alapján az emisszió hatásterülete a 

vizsgált ingatlan területe. 

 

Zajvédelmi szempontú hatásterület: 

Kivitelezés során az építő, szállító, rakodógépek zajkibocsátásával kell számolni. Az elvégzett számítások 

alapján a zajvédelmi szempontú hatásterület határa az építés helyétől számítva nappal 52 m. A 

hatásterületen belül védendő létesítmény nem található. A hatás időtartama átmeneti. 

Az építéshez kapcsolódó szállításokból zajvédelmi szempontból várhatóan nem származik hatástávolság 

növekedés figyelembe véve az utak jelenlegi forgalmát.  

Üzemeltetés során a környezeti zajkibocsátás a dokumentáció megállapítása szerint minden irányban 

határérték alatti, a hatásterület a vizsgált ingatlant érinti. A szállításból és közlekedésből eredő zajterhelés 

miatt hatásterület növekedés nem várható. 

Természetvédelem: 

A vizsgált terület és környezete része az országos ökológiai hálózatnak. A tervezési területen természet 

közeli élőhelyek nem találhatók. 

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 2022. január 6-tól 2022. január 28-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 Kisvárda 

Város Jegyzője 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/135-2022 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, 2022. január 5. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/135-2022

