
 

 

 

 

 

KÖZLEMÉNY 
 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése 

alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon az Alkossunk 

Várost Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Csongor u. 57.), mint környezethasználó meghatalmazásából 

eljáró Geosafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas utca 08.) kérelmére 

közigazgatási hatósági eljárás indult a Kisvárda 0163/3 hrsz. alatti területen tervezett „ÖKO-FILMPARK 

kialakítása” környezeti hatásvizsgálata tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 6861/2018 

Az eljárás megindításának napja: 2018. június 27. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2018. június 28. 

Ügyintézési határidő: 105 nap 

Az ügyintéző neve: Siroki Valéria 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930/220 mellék 

A közlemény közzétételének időpontja: 2018. július 12. 

 

Az eljárás megindításával egyidejűleg értesítem, hogy a Főosztály a Kisvárda 0163/3 hrsz. alatti területen 

tervezett „ÖKO-FILMPARK kialakítása” környezeti hatásvizsgálati eljárásában  

2018. augusztus 29-én 9
00

-kor 

közmeghallgatást tart a Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. sz. alatti hivatalos helyiségében. 

Az ügyben észrevételek megtételére, kérdések feltevésére írásban a közmeghallgatás időpontjáig a 

Főosztályon, vagy az érintett település jegyzőjénél, vagy a közmeghallgatáson személyesen van lehetőség. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

Az Alkossunk Várost Alapítvány a Kisvárda 0163/3 hrsz.-ú területen „Öko-filmpark” kialakítását tervezi, 

épületet, épület funkciójú létesítményt nem kívánnak kialakítani, a területre tervezett installációk zömmel 

látvány elemek.  

A park területén csak természetes anyagok felhasználásával kerülnek kialakításra installációk. Az 

installációk szerkezete alapozást nem, maximum csak fúrt, vagy ásott oszlop kapcsolatot igényel. A létesítés 

és üzemeltetés során is a hagyományos kézi szerszámokkal történő építési, karbantartási, fenntartási 

módszereket alkalmazzák a terület eredeti állapotának lehetséges legkisebb megváltoztatása mellett. 

A területen fészek-, odú-, házikó és fantáziadús formájú pihenőszigetek kerülnek kialakításra. A 

pihenőszigetek a természetes növényzetben kialakított ösvényszerű járatokon át közelíthetők meg. 

A létesítés utáni üzemeltetést öt éves időtartamra tervezik, majd az létesítmény iránti igény az attrakciók, az 

installációk, a helyszín állapota alapján döntenek a megszüntetésről, átalakításról, felújításról stb. 

A beruházással érintett település: Kisvárda 

 

 



 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

A tervezett fejlesztés kivitelezésének légszennyező hatása semleges, a zajkibocsátása semleges, 

hatásterület a fejlesztési területen belül marad. A kivitelezés során a felszín alatti és felszíni vizek 

mennyiségét, minőségét befolyásoló munkafolyamatot nem alkalmaznak. Vízhasználat, kibocsátás nem 

történik. A levegő/zaj kibocsátások diffúz, szabadtéri és talaj-közeli jellegűek.  

Az üzemelés környezeti hatása a karbantartási-, fenntartási munkákból, illetve a területre látogató 

vendégforgalomból adódó környezetterhelés. A karbantartási, fenntartási munkákat, hasonlóan, mint a 

létesítés munkafázisait kézi eszközökkel tervezik elvégezni. A benyújtott dokumentáció megállapítása 

szerint az Öko-filmpark üzemelésének levegőkörnyezeti hatása, a zajszínt változásra gyakorolt hatása, 

felszíni- és felszín alatti vizekre, földtani közegre gyakorolt hatása semleges.  

Az esetleges felhagyás, a terület más jellegű hasznosítása a létesítmények részbeni, vagy teljes bontásával 

járhat. Mivel a létesítés és üzemelés során a lehető legkisebb beavatkozást terveznek a természeti 

környezetbe, a rekultivációs munkák sem nagy volumenüek. Az építéshez hasonlóan a rekultiváció is 

történhet kézi erővel. 

Az Öko-filmpark területe a Kisvárda 0163/3 hrsz. ex-lege lápként nyilvántartott terület Natura 2000 státuszú, 

része a Kisvárdai-gyepek (HUHN20113) különleges természetmegőrzési területnek. A beruházás a területen 

mindenképpen Natura 2000 gyepterület részleges pusztulásával jár. Ennek mértéke attól függ, hogy 

mekkora lesz a talajjal érintkező attrakciók/helyszínek nagysága. Egyes elemeket el lehet emelni a talajtól, 

ebben az esetben kisebb lesz a károsodás mértéke. A létesítmények elhelyezése a természetvédelmi 

szempontból kevésbé értékes területeken tervezett. Az építési munkaterületen való mozgás/mozgatás a talaj 

tömörödését, az anyag- és vízforgalom változását idézi elő. Illetve a taposás hatására egyes területek 

devasztációja következhet be. A megvalósulás utáni rekultivációs terv meghatározza ezen területek 

revitalizációját. 

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu) 2018. július 12 – 2018. augusztus 29. között 

megtekinthető. Az üggyel kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben 

(hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
–12

00
, 13

00
–16

00
), valamint Kisvárda Város Polgármesteri Hivatalában. A 

betekintés módjáról a Főosztálynál és a Polgármesteri Hivatalban lehet részletes felvilágosítást kapni. A 

kérelem és mellékletei elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6861-2018. webcímen tekinthető 

meg. 

A közzététel időtartama alatt a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet 

tenni az érintett települések jegyzőinél, vagy a környezetvédelmi hatóságnál. 

A tervezett tevékenység esetében országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem 

feltételezhető, így a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12-15. §.-a szerinti nemzetközi környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján az összes adat ismeretében határoz, és 

 megadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy 

 elutasítja a kérelmet. 

 

Nyíregyháza, 2018. július 10. 

 

 

 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6861-201

