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K Ö Z L E M É N Y  

 

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

(Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.; Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu) 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 2016. február 29-én az az FLC LOGISTIC Kft. (székhelye 4031 Debrecen, 

Derék u. 113. II. 6., meghatalmazott képviselője a Qualifikáció Bt., székhelye 4484 Ibrány, Lehel u. 18.) 

kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Tornyospálca 076/7 hrsz. alatti ingatlanon 

megvalósítandó horganyzott acéllemez polimerrel bevonó üzem előzetes vizsgálat ügyében. 

 

Az ügy iktatási száma: 3503/2016. 

Az eljárás megindításának napja: 2016. február 29. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2016. március 1. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2016.03.11 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

Az FLC Logistic Kft. a Tornyospálca HRSZ.: 076/7 alatti meglevő telephelyén kíván egy horganyzott 

acéllemez polimerrel bevonó üzemet építeni.A bevonó üzem egy egyhajós kialakítású 26 m széles és 

120,5 m hosszú épület. Az épület a telek nyugati részére kerül, észak-dél irányú hossztengellyel. 

A technológia tervezett kapacitása 21.875.000 m2/év felület bevonása. 

A tervezett horganyzott acéllemez polimer bevonó üzemben az alapanyagként érkező 10 tonnás 

horganyzott acéllemez kétfázisú lúgos mosáson megy keresztül az alábbiakban részletezettek szerint. 

A mosó kádak összes térfogata: 24 m
3
. 

A lúgos mosást követően zárt térben történő szárítás után következik a zárt kamrában történő első réteg 

festék felhordás, majd infravörös kamrában szárítás, utána újra zárt kamrában fedőfesték felhordás, újból 

szárítás infravörös kamrában, környezeti hőmérsékletre való lehűtés vízpárával, szárítás meleg levegő 

lefúvással, majd a kész áru 5 tonnánkénti feltekercselése. 

- A teljes festék felhasználás: 2.000 tonna/év 

- Oldószer felhasználás: 66 tonna/év 

- A tervezett bevonásra kerülő lemez mennyisége: 70.000 tonna/év, 

- 335 munkanap /évvel számolva: 210 tonna/nap, 

 

Az üzemben folyamatos 12 órás műszakban folyik majd a termelés, 15 napon keresztül folyamatosan, 

majd két nap karbantartás következik. 

Az üzemben összesen 116 fő fog dolgozni. Egyidejűleg 46-50 fő. 
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Az alapanyag (Horganyzott lemeztekercs) szállítása kamionnal napi szinten 3 alkalommal, a készáru 

(festett lemeztekercs) szállítása szintén kamionnal, napi szinten 3 alkalommal történik majd. A belső 

anyagmozgatás diesel targoncával lesz megoldva. A csarnokban az alapanyag és késztermék mozgatása 

darurendszerrel tervezett. 

A telepítési hely: Tornyospálca 076/7 hrsz-ú ingatlan 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

A bevonó üzem levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a légszennyező pontforrástól számított 855m 

sugarú kör által határolt terület. 

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 székházának hirdetőtábláján 2016. március 11-től - 2016. április 4-ig megtekinthető. 

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

ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

–12
00

, szerda 8
00

 –12
00

 13
00

 –16
00

) és a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1059 webcímen, valamint Tornyospálca Község 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 Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. 

§ (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat: 

1. amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi 

követelményeinek meghatározása; 

2. 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. 

 

 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/937

