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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. december 08-án a Rosenberger Magyarország Kft. (5123 Jászárokszállás, 

Rosenberger Katalin u. 1.) meghatalmazásából a Dandelion Kft. (1068 Budapest, Benczúr u. 41.) 

kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Nyírbátor, Császári út 83., 0123/28-29 hrsz. 

ingatlanokon meglévő csatlakozó-szerelő üzem tervezett bővítése előzetes vizsgálat ügyében. 

 

Az ügy iktatási száma: 9865/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. december 08. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. december 11. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. december 18. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A Rosenberger Magyarország Kft. a nyírbátori Ipari Parkban található, meglévő csatlakozógyártó 

üzemének bővítését tervezi. A már működő – autóipari és távközlési felhasználásra szánt – 

csatlakozógyártó üzemének kapacitását tervezi megnövelni új szerelőcsarnok, új raktárcsarnok 

létesítésével. 

A tervezett fejlesztés a jelenleg is működő Nyírbátor, Császári u. 83. címen található üzem telephelyén 

valósul meg, a korábban (2017-ben) már elvégzett átalakítás után. 

 

A telepítés (építés) megkezdésének tervezett időpontja 2018. augusztus. Az építés egy évnél rövidebb 

időtartamban (6-9 hónap) megvalósítható. 

 

A telepítési hely: Nyírbátor külterület 0123/28-29 hrsz. 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

A telephely Nyírbátor észak-keleti részén helyezkedik el. A telephelyet gazdasági és erdő terület 

határolja.  

A legnagyobb zajvédelmi szempontú hatásterület a telephelytől számított 480 m sugarú kör által lefedett 

terület.  

A telepítési fázis levegőkörnyezetet érintő hatótényezői kismértékűek, időszakosak (6-9 hónap), így a 

levegőminőségre gyakorolt hatás nem jelentős, az üzemcsarnoktól mért ~ 100 m-es távolsággal adható 

meg. 

A zajszempontú hatás és a levegőtisztaság-védelmi hatás nem érint védendő létesítményt, mivel a 

legközelebbi védendő létesítmény a telephelytől 600 m-re helyezkedik el. 
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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 18-tól – 2018. január 09-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/9865-2017 webcímen, valamint 

Nyírbátor 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/9865-201

