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.
március 22--én Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata (4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7.), mint
környezethasználó meghatalmazásából eljáró Barna Sándor környezetvédelmi szakértő (4028
Debrecen, Hadházi út 7. I/5.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Nyírbogát 081/29, 081/31,
081/10 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett iparterület előzetes vizsgálata ügyében.
Az ügy iktatási száma: 4839/2019.
Az ügyintéző neve: Kocsis Gáborné dr.
Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930/233 mellék
Az eljárás megindításának napja: 2019. március 22.
Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2019. március 22.
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 Jelen fejlesztés tárgya az iparterület megközelítését segítő önkormányzati út
kiépítése, mely által az iparterület könnyebb elérhetősége biztosítható, továbbá az közműcsatlakozás
megoldása, az iparterület közművesítése is megvalósul.
A beruházás során az alábbi közművek kiépítése tervezett:
1. Közvilágítás és elektromos energiaellátás kiépítése
2. Ivóvíz ellátás biztosítása,
3. Szennyvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése
4. Útépítés
Az ipari területtel érintett ingatlan területe: 5,2254 ha.
Az „Iparterület alapinfrastruktúrájának kialakítása Nyírbogáton” - TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00007 számú
projekt a támogatási szerződés hatálybalépését követően kezdődött el és a fizikai befejezését 2019. év
végére tervezik.
Érintett település: Nyírbogát, külterület.
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:
A tervezett ipari terület jelenleg szántóföldi hasznosítású, nyugatról a Léta-Pócspetri-csatorna, keletről
változó szélességű (3-6 méter) útszegély határolja. A terület a települési rendezési terv szerint egyéb
ipari gazdasági övezet (GIP 3.1).
Levegővédelmi hatásterület:
A beruházás során a forgalomnövekedés miatt, a szállító járművek kipufogó gázaival terhelik a szállítási
útvonalak környezetének levegőjét. A munkafolyamatok közül a terület előkészítés, a tereprendezési,
műveletek jelentős porkibocsátással járhatnak.

A levegőtisztaság-védelmi hatásterületet elsősorban az infrastruktúra kialakítás környezetében végzett
földmunkák határozzák meg.
A táblázatban az átlagos és kedvezőtlen meteorológiai viszonyokra számított hatástávolságok (m)
láthatóak, a területen végzett tevékenységekre vonatkozóan.

A legközelebbi lakóház kb. 700 m-re helyezkedik el, ahol a légszennyező anyag koncentráció mértéke
nem éri el a határérték 10%-át sem, a hatás egyértelműen semlegesnek ítélhető. Az aszfaltozáskor
fellépő aromás szénhidrogén kibocsátás mértéke nem jelentős, a lakóházaktól távol végzett tevékenység
környezeti kockázatot nem eredményez. A közműépítés során a munkagépek légszennyező anyagai nem
jelennek meg a munkaterület környezetében olyan koncentrációban, hogy az veszélyeztetné a környező
lakosság életminőségét. A földmunkák során várható kiporzást azonban mindenképpen csökkenteni
szükséges, hogy a munkaterületen lévő építő munkásokra ne jelentsen veszélyt.
Zajvédelmi szempontú hatásterület:
A területen tervezett tevékenységekre vonatkozóan a számítások szerint a létesítés, az üzemelés
zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a beavatkozás mértani középpontjától számítva a
következők:
1. Iparterület infrastruktúrájának kialakítása:
1.a. Terület előkészítés, útalap elkészítése: 45,4 m
1.b. Aszfaltozás: 42,3 m
1.c. Közműfektetési munkák (ivóvíz hálózat fejlesztés és szennyvíz-elvezetés kialakítás): 15,1 m
2. A betelepülő vállalkozások tevékenységéhez kapcsolódó létesítmények kialakításához kapcsolódó
tevékenységek - Magasépítészeti tevékenységek : 30,3 m
A zajvédelmi hatásterületen belül lakott ingatlan nem található.
A létesítéshez kapcsolódó járműforgalom az érintett közutak esetében nem okoznak jelentős zajszintemelkedést.
Összességében megállapítható, hogy a tervezett tevékenység sem a létesítés, sem a használat,
sem pedig a felhagyás fázisában nem okoz jelentős környezetterhelést.
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. március 26-tól – 2019.
április 16-ig megtekinthető.
Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi
Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek
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8 –12 , szerda 8 –12 13 –16 ) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/4839-2019 webcímen, valamint
Nyírbogát Nagyközség 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.
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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
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.”
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