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Nyíregyházi Járási Hivatala 

 

KÖZLEMÉNY 
 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 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 2017. november 24.-én Vásárosnamény Város Önkormányzata (4800 Vásárosnamény, 

Tamási Áron u. 1.) meghatalmazásából a NYÍR DEEP - LIFE Kft. (4432 Nyíregyháza, Kincs köz 17/A.) 

kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult az Ófehértó 0303/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 

napelemes kiserőmű előzetes vizsgálat ügyében. 

 

Az ügy iktatási száma: 9672/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. november 24. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. november 27. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. december 20. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

Vásárosnamény Város Önkormányzata Vásárosnamény külterületén Ipari Park, valamint a hozzá 

kapcsolódó közmű kiépítését és a megközelítésére szolgáló közút létesítését kívánja megvalósítani. 

 

A tervezett tevékenység a 160 hektáros ipari park kiépítésének teljes közműépítése (út, víz, szennyvíz 

és csapadékvíz elvezetés, gáz, villany, távközlés) a betelepülni szándékozó vállalkozások 

infrastrukturális igényeinek kiszolgálása céljából. A területen a közműhálózat kiépítésével egyidejűleg 

könnyűszerkezetes ipari csarnokok is felépítésre kerülnek. 

 

A létesítés megkezdésének időpontja: építési engedély jogerőre emelkedése után, a működés 

megkezdésének időpontja a használatbavételi engedély jogerőre emelkedés után várható. 

 

A telepítési hely: Vásárosnamény belterület és külterület. 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

A tervezett ipari parkot minden irányból mezőgazdasági terültetek határolják. Domináns zajforrások az 

ipari park területén mozgó munkagépek, rakodó gépek és szállító járművek jelentik, melyek okozzák 

egyrészt a zajszempontú szennyezést, másrészt a levegőtisztaság minőségének romlását. A 

munkagépek és a szállító járművek működtetéséből származó kipufogó gázok, mozgásuk során a nem 

burkolt felületekről felkavart poranyagok okozhatnak levegőterhelést. A hatásokért felelős források 

mértéke és elhelyezkedése lokális jellegű. 

Nappali időszakban történő építés esetén a zajvédelmi hatásterület nagysága 100 m. Nappali 

zajforrásokra alapozva az ipari parkot egy zajforrásként kezelendő, közelítő számítások alapján a 

közvetlen hatásterület 70 - 90 m.  
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A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. 

sz. alatti székházának hirdetőtábláján 

 

2017. december 20-tól - 2018. január 11-ig megtekinthető. 

 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Főosztálynál ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 800–1200, 

szerda 800 –1200 1300 –1600) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9672-2017 webcímen, valamint 

Vásárosnamény Város 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 Főosztályhoz 

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. 

 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9672-201

