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KÖZLEMÉNY 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Telefon: 42/598-930; e-mail: 

felsotiszavideki@zoldhatosag.hu) (továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) 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 2015. október 26-án Kisvárda Város Önkormányzata 

(Kisvárda, Szent L. út 7-11.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Kisvárda, 

945 hrsz alatti ingatlanon tervezett Futsal edzőcsarnok megvalósításának előzetes 

vizsgálata ügyében. 

 

Az ügy iktatási száma: 10116/2015. 

Az eljárás megindításának napja: 2015. október 26.  

A közlemény közzétételének időpontja: 2015. október 30. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretén 

belül Kisvárda Város Önkormányzata sportlétesítmény-fejlesztési támogatásban részesült, 

melyből a tervek szerint 2015-2016. évben 4600 Kisvárda, Vár út 33/A. (945 hrsz.) alatti 

ingatlanon stadion létesítmény és a jelenlegi eljárás tárgyát képező Futsal Edzőcsarnok 

megvalósítására kerül sor.  

A tervezett beruházás a vonatkozó 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 111. 

pontja alapján a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően 

környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.  

Kisvárda településszerkezeti terve alapján a stadionnak helyt adó 945 hrsz-ú ingatlan terület-

felhasználási kategóriája: idegenforgalmi és szabadidő centrum (Kid). A tevékenység 

megvalósítása nem teszi szükségessé a településrendezési terv módosítását.  

A tervezett edzőcsarnok befogadóképessége ~60 fő. A tervezett létesítmény (edzőpálya, öltözők, 

szertár, tároló helyiségek) elsősorban az edzések, valamint tömegsport jellegű rendezvények 

lebonyolítására szolgál. Az üzemeltetést 2017-től tervezik. 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

A tervezett futsal edzőcsarnok létesítése során a gépjárművek (munkagépek) kibocsátásának 

levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 50-100 m, a hatásterület a beruházás területére 

korlátozódik. Az üzemelés során a helyszínre érkező gépjárműforgalom nem okoz jelentős 

változást a terület légszennyezettségében, hatásterület nem jelölhető ki. 

A létesítés zajvédelmi hatásterülete a munkavégzés helyétől számított 105 m, melyen belül 

védendő objektum nem található. A létesítmény üzemelésének zajvédelmi hatásterülete 220 m. 
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A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, 

Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2015. október 30-tól 2015. november 21-ig 

megtekinthető. 
 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

–

12
00

, szerda 8
00

 –12
00

 13
00

 –16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1019 webcímen 

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 környezetvédelmi hatósághoz észrevételt lehet tenni. 

A környezetvédelmi hatóság 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 környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § 

(1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg. 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1019

