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Nyíregyházi Járási Hivatala 
 

KÖZLEMÉNY 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya (továbbiakban: 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. december 05-én a 
HÜBNER-H Kft. (4400 Nyíregyháza, Tünde u. 11.), mint környezethasználó kérelmére közigazgatási hatósági 
eljárás indult Nyíregyháza 8660/19 hrsz. telephelyén bővítés (új csarnok építés) előzetes vizsgálat ügyében. 
 
Az ügy iktatási száma: 9802/2017. 
Az eljárás megindításának napja: 2017. december 05. 
Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. december 06. 
A közlemény közzétételének időpontja: 2017. december 20. 
 
A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  
A HÜBNER-H Kft. (4400 Nyíregyháza, Tünde u. 11.) 1998-ban termelőüzemet hozott létre Nyíregyházán. A telephely 
azóta több ütemben bővült, és mivel a cég megrendelései növekednek a jelenlegi három db csarnok szűkössé vált, 
ezért szükséges a telephelyen bővítés egy új csarnok építésével. A telephely a 8660/19 hrsz-ú, ingatlanon működik, 
ahol jelenleg három db csarnok található. A 8660/19 hrsz-ú ingatlan jelenlegi mérete a 8660/19, 8660/10 és 8659/3 
hrsz-ú ingatlanok közelmúltban történő összevonásával jött létre. 
 
A tervezett bővítés során egy új csarnok építésére kerülne sor az ingatlan még beépítetlen, kb. 27216 m
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részén, azaz a korábbi 8660/10 hrsz-ú ingatlan területén. 
 
A telepítés, azaz a tervezett létesítmények építése a szükséges engedélyek beszerzését követően kezdődhet meg a 
tervek szerint 2018-ban. 
A létesítmények használatbavételére az építés befejezését követően sor kerül, várhatóan 2019 évben. 
A terület gazdasági, ipari célú használata végleges, azaz a tervezett építmény várhatóan több évtizedig használatban 
lesz. A terület tervezett funkcióját mindaddig fenn kívánják tartani, amíg a funkcióra gazdasági, társadalmi igény 
mutatkozik. 
 
A telepítési hely és hatásterülettel érintett település: Nyíregyháza 
 
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  
A technológia nem jár számottevő légszennyezőanyag-kibocsátással, ezért nem indít el visszafordíthatatlan vagy 
káros, környezetet terhelő folyamatot. 
A vizsgált források közül a P21 és P22 pontforrás a maximális hatástávolsággal rendelkező, amelyek két 
légszennyező anyagára vonatkozó hatástávolság: 198 m. 
Az eredmények alapján megállapítható, hogy a működési fázis levegőminőségre gyakorolt hatása nem jelentős, mivel 
a leggyakoribb szélirányok mellett a kialakuló koncentrációk alig érik el a terhelhetőség 1-2 százalékát, így 
egészségügyi kockázatot a bővítésre kerülő 2. és az új, 4-es csarnokban tervezett technológia üzemeltetése nem 
okoz.  
A telephely legnagyobb zajvédelmi hatástávolsága 34 m a csarnokhomlokzattól. Az így meghatározott hatásterület 
nem marad telekhatáron belül, zajtól védendő létesítményt és területet is érint, azonban az érintett ingatlanok köre 
legfeljebb kis mértékben növekszik. 
 

 
A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti 
székházának hirdetőtábláján 2017.12.20-tól - 2018..01.15-ig megtekinthető. 
 
Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
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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. 
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