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Tisztelt Címzett! 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján értesíti Önt, hogy a Főosztályon Tornyospálca Község 

Önkormányzata (4642 Tornyospálca, Rákóczi u. 23.), mint környezethasználó meghatalmazása 

alapján, Barna Sándor környezetvédelmi szakértő (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I/5.) 2019. január 08. 

napján benyújtott kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Tornyospálca 076/1. hrsz.-ú 

ingatlanon tervezett iparterület megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában.  

A kérelem elbírálása a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet alapján történik. 

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (4) bek. alapján csatoltan megküldöm az eljárással 

kapcsolatos közleményt, a kérelmet és mellékletét, és kérem, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 

öt napon belül szíveskedjen gondoskodni a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb 

módon történő közhírré tételéről. 

Kérem, hogy a közleményt a közzététel időpontjával kiegészíteni szíveskedjen. 

A közlemény közhírré tételét követő öt napon belül szíveskedjen tájékoztatni a Főosztályt a 

közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelembe és mellékleteibe való betekintési 

lehetőség módjáról. 

A közhírré tétel időtartama 21 nap, amelybe a kifüggesztés és a levétel napja nem számítandó bele. 

Kérem továbbá, hogy a közzététel megtörténtéről és annak pontos időpontjáról, az esetleges 

észrevételekről a közhírré tétel időtartamát követő 5 napon belül hatóságomat értesíteni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2019. január 21. 

 

   Tisztelettel: 
Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

Katona Zoltán 

főosztályvezető-helyettes 

 
Közlöm: /elektronikus úton/ 
 
1. Tornyospálca Község Jegyzője 
2. Mándok Város Jegyzője 
3. Irattár 
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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 2019. 

január 08-án Tornyospálca Község Önkormányzata (4642 Tornyospálca, Rákóczi u. 23.), mint 

környezethasználó meghatalmazása alapján, Barna Sándor környezetvédelmi szakértő (4028 

Debrecen, Hadházi út 7. I/5.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Tornyospálca 076/1. 

hrsz.-ú ingatlanon tervezett iparterület megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálat ügyében.  

Az ügy iktatási száma: 473/2019. 

Az ügyintéző neve: Linczer Norbert 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930/221 mellék 

Az eljárás megindításának napja: 2019. január 08. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2018. január 08. 

A közlemény közzétételének időpontja:___________________ 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A projekt célja a térség ipari, üzleti infrastruktúrájának fejlesztése, a helyi ellátáshoz kapcsolódó 

önkormányzati infrastrukturális feltételek megteremtése a helyi vállalkozók megerősítése és a 

foglalkoztatás bővítése. A fejlesztés hozzájárul a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra 

fejlesztéséhez, az önkormányzati tulajdonú iparterület alapinfrastruktúrájának kiépítéséhez, az iparterület 

elérhetőségének kiépítéséhez, foglalkoztatottság növeléséhez. 

 

Az ipari területtel érintett ingatlan területe: 20,7 ha 

A tervezett ipari terület a Mezőladányi távlati vízbázisának HT.5421/3/2003. számú határozattal kijelölt 

hidrogeológiai védőövezetének „B” zónáján belül található. 

Tekintve a tevékenység kiterjedését és elhelyezkedését előzetes vizsgálat lefolytatására van szükség a 

terület ipari területté minősítése céljából. 

 

A beruházás során az Ipari terület működését szolgáló az alábbi közművek kiépítése tervezett: 

1. Közvilágítás és elektromos energiaellátás kiépítése 

2. Ivóvízellátás kiépítése 

3. Szennyvíz-elvezető rendszer kiépítése 

4. Gázellátás kialakítása 

5. Csapadékvíz-elvezetés 

6. Útépítés 

 

A fejlesztés legfőbb indoka, hogy az iparterület közvetlen elérhetősége a közútról jelenleg nem biztosított. 

Jelen fejlesztés tárgya az iparterület megközelítését segítő önkormányzati út kiépítése, mely által az 

iparterület könnyebb elérhetősége biztosítható. 

A fejlesztés eredményeként a közműcsatlakozás bevezetése, az iparterület közművesítése is megvalósul. 

 

Meglévő üzem: 

Az FLC Logistic Kft. a Tornyospálca hrsz.: 076/7 alatti meglevő telephelyén horganyzott acéllemez 

polimerrel bevonó telepet üzemeltet. A bevonó üzem egy egyhajós kialakítású 26 m széles és 120,5 m 

hosszú épület. A tervezett bevonásra kerülő lemez mennyisége: 70.000 tonna/év. 

 

A következő években tervezett legjelentősebb üzem az iparterületen: 

Gyümölcsfeldolgozó és -sűrítő üzem 

A beruházó cég a Hungarian Juice Hungary Kft. által építendő üzem már az első évben 60-80 ezer 

tonna alma és 3 ezer tonna meggy feldolgozását tervezi. 
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Beruházással érintett település: Tornyospálca 076/1, 077, 074/40. hrsz. 

Hatásterülettel érintett település: Tornyospálca, Mándok 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

Levegővédelmi hatásterület: 

Létesítéskor az útalap kialakítása során megmozgatott anyagok kiporzásából eredő emisszió határozza 

meg a hatásterületet, ami dokumentáció szerint 118,9 m. A legközelebbi emberi tartózkodásra alkalmas 

lakóház ugyan 539 m-re helyezkedik el, a legközelebbi ingatlannál kialakuló légszennyező anyag 

koncentráció mértéke nem éri el a határérték 10%-át sem, a hatás egyértelműen semlegesnek ítélhető. 

Üzemeléskor a bekötőút várható hatástávolsága 2,7 m, a hatástávolságon belül lakott ingatlan nem 

található. 

Zajvédelmi szempontú hatásterület: 

Iparterület infrastruktúrájának kialakítása:  

- Területelőkészítés, útalap elkészítése 45,4 m,  

- Aszfaltozás 42,3 m 

- Útpadka rendezése, árkok profilozása 27,4 m 

- Közműfektetési munkák (ivóvíz hálózat fejlesztés és szennyvíz -elvezetés kialakítás) 15,1 m 

(iparterület közvetlen környezetében), 23,8 m (belterületen) 

A betelepülő vállalkozások tevékenységéhez kapcsolódó létesítmények kialakításához kapcsolódó 

tevékenységek:  

- Magasépítészeti tevékenységek 30,3 m 

 

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala 

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

Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2019. január 21-től – 2019. 

február 13-ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi 

Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 
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00
 –16

00
) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/473-2019 webcímen, valamint 

Tornyospálca Község és Mándok Város Önkormányzatánál 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 Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztályon észrevételt lehet tenni.  

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. 

§ (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat: 

„A környezetvédelmi hatóság a határozatában 

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a 

tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint 

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet 

figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá 

is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem 

tartalmi követelményeit, 

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá 

is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti 

kérelem tartalmi követelményeit, 

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/473-2019
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sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető 

meg; 

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy 

változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek 

tartja; 

 

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, 

ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott 

tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, 

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az 

összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem 

benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési 

engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni; 

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány 

tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 

szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások 

figyelembevételével írja elő.”  


