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KÖZLEMÉNY 
 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes környe-

zethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alap-

ján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon 2017. dec-

ember 13-án a Kisvárda Város Önkormányzat (4600 Kisvárda, Szent László út 7-11.) teljes körű megha-

talmazásából a Molnár Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály út 41.) kérelmére 

közigazgatási hatósági eljárás indult Kisvárda északi fejlesztési területeinek feltárását, az ott megvalósu-

ló létesítmények kiszolgálását biztosító parkoló előzetes vizsgálat ügyében. 

 

Az ügy iktatási száma: 9948/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. december 13. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. december 14. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. december 22. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A tervezett beruházás keretében — a NIF Zrt. által tervezett bekötőút folytatásaként — kiépül az Önkor-

mányzat külön beruházásában megvalósuló sportlétesítményekhez (multifunkciós csarnok, új stadion), a 

tervezett Ökofilm parkhoz és Várfürdő fejlesztésekhez szükséges kiszolgálóút hálózat és parkolók. Az É-

i irányú kiszolgálóúton érhető el a 727 személygépjármű elhelyezését biztosító parkoló terület, valamint a 

13 parkolóállásos és 4 férőhelyes le-és felszálló peronnal rendelkező autóbusz parkoló és megállóhely, 

valamint a Kereszt utca felől. A D-i irányba tervezett kiszolgálóúton, majd az 563/1 hrsz-ú önkormányzati 

vízelvezető csatornát elérve Ny-i irányba tervezett vegyesforgalmú (gépjármű és gyalogos) sétányon 

lehet eljutni szintén a Kereszt utcához, valamint tovább haladva a tervezett vegyesforgalmú sétányon 

érhető el az összes közösségi létesítmény. A Mátyás Király utcától tervezett egy csak gyalogosoknak 

szolgáló sétány is, mely becsatlakozik a vegyesforgalmú sétányba. A tervezett létesítményekhez érkező 

vendégeknek személygépkocsival és turista busszal a parkolókba lesz kötelező majd leállni és parkolni, 

a Kereszt utca felé, illetve a gyalogos sétány felé csak célforgalommal és engedéllyel rendelkező jármű-

vek (pl. lakók, VIP vendégek, mozgáskorlátozottak, árufeltöltők, stb.) hajthatnak be és parkolhatnak a 

létesítmények közelében. A járművek behajtásának szabályozását sorompóval és pollerekkel fogják 

megoldani. 

A beruházás 2018 májusában indul a tervek szerint és 2018. decemberig fog tartani. 

A beruházással érintett települések: Kisvárda város 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

A tervezési terület Natura 2000 területet érint. 

A tervezési terület környezete:  

Natura 2000 területek, jogszabállyal kihirdetett országos jelentőségű védett területek, ex lege védett 

területek és ökológiai hálózat a tervezési terület környékén. 
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Levegőtisztaság: 

A kivitelezés levegőkörnyezeti hatásai:  

A maximális koncentráció a munkaterületen várható, a parkoló létesítése során a legnagyobb hatásterü-

lettel az NOx komponens jellemezhető („B” feltététel: 30,9 μg/m3) (249 m) azonban ez egészségügyi 

kockázatot nem jelent, valamint a létesítési fázisban nem lesznek folyamatosak a kibocsátások.  

A létesítés során felszabaduló légszennyező anyagok diffúz módon (felületi forrásként) terhelik közvetlen 

környezetüket: a létesítendő parkoló közelében hatásuk nem jelentős és az effektív kivitelezési időszak-

okra korlátozódik. 

Az üzemelés levegőkörnyezeti hatásai: 

A közlekedés (parkoló megközelítése) során a kibocsátott légszennyező anyagok hatása várhatóan nem 

érezhető az utaktól és a parkolótól néhány méternél nagyobb távolságban, így az nem éri el a lakóépüle-

teket. A talajközeli levegő minősége megfelel az egészségügyi követelményeknek. 

Zajkibocsátás: 

Kivitelezés során fellépő zajhatások:  

Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a létesítmény kivitelezési ideje alatt fellépő zajha-

tások csekély mértékben és rövid ideig védendő épületeket is érhetnek. Ezen zajkibocsátások nem fo-

lyamatosak, hanem a kivitelezés során szakaszosan jelentkeznek. A jogszabály által meghatározott ha-

tárérték a kivitelezés helyszínétől számított 17 méter távolságon túl teljesül. 

Üzemeltetés során fellépő zajhatások: 

Az dokumentáció szerint az üzemelési időszakban a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének 

határa a parkoló területétől számítva „Lakóterület” vonatkozásában a nappali időszakban 9 m-re helyez-

kedik el. A legközelebbi lakóépület a parkoló területétől ~16 méter távolságra helyezkedik el. A parkoló 

telekhatárának mentén egy 2 méter magas zárt betonkerítés lesz elhelyezve, mely tovább csökkenti a 

parkoló üzemeltetéséből adódó zajterhelést a védendő épületek homlokzata felé. 

Az elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy a beruházás zajvédelmi hatásterületén nincs zajtól 

védendő lakóingatlan, ezáltal az üzemi zajterhelés külön vizsgálata nem indokolt. Az üzemelés fázisában 

a parkoló zajkibocsátása a legközelebbi védendő lakóingatlannál határérték alatt marad. 

Továbbá a parkolóhoz becsatlakozó utak gépjármű forgalma nem okoz határérték túllépést a védendő 

lakókörnyezetben. 

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezet-

védelmi és Természetvédelmi Főosztályának honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, 

Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2017. december 22-től – 2018. január 15-ig 

megtekinthető. 

 

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

gadási időben (hétfő, péntek 8
00

–12
00

, szerda 8
00

 –12
00

 13
00

 –16
00

) és a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9948-2017 webcímen, valamint Kisvárda Város Önkormányzatánál te-

kinthető meg. 

 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve 

amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vo-

natkozóan ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztályon észrevételt lehet tenni.  

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9948-2017
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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 köve-

telményeinek 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. 

 


