
 

  

 

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. november 11-én közigazgatási hatósági eljárás indult a Jász-Plasztik Kft. (5100 

Jászberény, Necső telep 1. sz.), mint környezethasználó megbízásából az Ökopajzs Kft. (5053 

Szászberek, Mátyás király u. 1. sz.) által kezdeményezet, Nyíregyháza, Ipari Park, 01518/8 hrsz. alatti 

ingatlanon tervezett műanyag fröccsöntő üzem, raktár és munkásszálló megvalósításának 

előzetes vizsgálat ügyében. 

 

Az ügy iktatási száma: 8776/2019. 

Az ügyintéző neve: Aranyász Péter 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930 /229 mellék 

Az eljárás megindításának napja: 2019. november 11. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2019. november 11. 

A közlemény közzétételének időpontja: ______________________ 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

Jász-Plasztik Kft. (5100 Jászberény, Necső telep 1. sz.), Nyíregyháza, Ipari Park, 01518/8 hrsz. alatti 

ingatlanon tervezett műanyag fröccsöntő üzem, raktár és munkásszálló megvalósítását tervezi. 

A tervezett létesítmény Nyíregyháza Keleti 2. úton, a 01518/8 helyrajzi szám alatt a Nyíregyházi Ipari 

Parkban található a 4. sz. főúttól K-re mintegy 1400 m-re, a 4925. sz. Újfehértó-Nyíregyháza összekötő 

úttól K-re 800 m-re, az M3 autópályától északra kb. 1100 m-re. Az ingatlan-nyilvántartás szerint a terület 

nagysága 4.9233 ha (49233 m
2
). Megközelítése a Debreceni út, Keleti 2. út felől történik. 

A tervezett tevékenység célja: 

A Jász-Plasztik Kft. műanyagipari tevékenységének kibővítését határozta el Nyíregyházán, amelynek 

eredményképpen a jelenleg meglévő gyárának szomszédságában 01518/8 hrsz-ú ingatlanon műanyag 

fröccsöntő üzem, raktár és munkásszállót tervez létesíteni. 

A tervezett létesítmények: 

1. jelű épület MUNKÁSSZÁLLÁS: 

A kétszintes épületbe 110 férőhelyes nem üzleti célú közösségi szálláshelyet valamint a jogszabályban 

előírt kiszolgáló helyiségek lesznek. 

A földszint - 8x5+5x2=50 férőhelyes. A sarok főbejárat szélfogón át előcsarnokba vezet, melyből az I. 

jelű lépcsőház és a főzési lehetőséget is biztosító étkező – konyha nyílik. A szélfogóhoz a porta és a 

személyzeti WC kapcsolódik. 

A 8db – közös előtérből nyíló kétszobás közös vizesblokkos , és a 5db egyszobás önálló vizesblokkos – 

szobaegységeken kívül , egy betegszoba is lesz. A II. jelű zárt lépcsőház mellett található a társalgó. A 
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többi földszinti helyiség: az önálló WC (Ami a létesítményben látogatás céllal – vendégként tartózkodó – 

mozgáskorlátozottak részére is használható módon lesz kialakítva), a tisztaruha raktár, a szennyes ruha 

raktár, a gépészeti helység, a csomagtároló, a mosó – vasaló – szárító, valamint a takarítószeres 

helyiség. 

Az emelet (10x5+2x4+1x2=60 férőhelyes): Az I. jelű lépcsőház előteréből nyílik a társalgó és az étkező- 

konyha . A többi helyiség a földszinthez hasonlóan itt is középfolyosóról közelíthető meg. A 12db – közös 

előtérből nyíló kétszobás közös vizesblokkos, és a 1db egyszobás önálló vizesblokkos – 

szobaegységeken kívül, ezen a szinten is lesz egy betegszoba. A II. jelű lépcsőház mellett pedig a 

társalgó, a tisztaruha raktár, a takarítószeres helyiség, a szennyes ruha raktár, és a gépészeti helyiség 

található. 

Épület alapterülete: 

• Földszint: 906, 14 m
2
 

• Emelet: 891, 66 m
2
 

Összesen: 1797,80 m
2
 

2. jelű épület ÜZEM + RAKTÁR: 

Az ipari jellegű csarnoképületben üzem és raktárak lesznek, míg a kiszolgáló helyiségek kétszintes 

épületrészekbe kerültek. A fejépületben három lépcsőházzal biztosították a helyiségek funkcionális 

elkülönítését. A lépcsőházakhoz kapcsolódó hangsúlyos bejáratok közül a középső főbejáraton át 

közelíthetők meg az adminisztratív irodai helyiségek. Az üzemben dolgozók részére (100fő/műszak) 

külön bejáratot terveztek, míg a munkásszálló felőli bejáraton át önállóan is megközelíthető a III. jelű 

raktár kiszolgáló helyiségei, valamint az emeleti nagyterem. 

Az üzemhez közvetlenül kapcsolódó helyiségek a három dobozszerű, galériás épületrészekbe kerültek. 

A dokkolós véghomlokzat mellé a csarnoktérbe helyeztük el a I.- és II. jelű raktárak kiszolgáló 

helyiségeit. A daruzott üzemben fröccsöntéssel műanyag termékeket fognak gyártani. 

A 3db raktárban a gyártáshoz szükséges alapanyagokat, és szomszédos telephelyen illetve az 

épületben gyártott műanyag termékeket fogják tárolni. 

Épület alapterülete: 

• Földszint: 13 304, 66 m
2
 

• Emelet: 1350, 27 m
2
 

Összesen: 14 654, 93 m
2
 

A tervezett létesítmény részletesebb bemutatása az előzetes vizsgálati dokumentációban 

található. 

A megvalósítás időterve: A fizikai kivitelezés kezdetének várható időpontja 2020. 01. 15.; a kivitelezés 

befejezésének várható időpontja 2021. 05. 20. Napi munkavégzés: 7.00 – 17.00 óráig. 

A beruházással érintett települések: Nyíregyháza város 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

Levegőminőség-védelem: 

Létestés: 

A telepítési szakaszban az építési munkák, valamint az ehhez kapcsolódó szállítások járnak 

levegőterheléssel. A megvalósulás e szakaszában földmunkagépeket és szállító járműveket használnak, 

kizárólag nappali üzemeltetéssel. Ebben az időszakban a levegőkörnyezet átmeneti porterhelésével és a 
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munkagépek, szállítójárművek kipufogó gázaiból eredő egyéb, gázalakú légszennyező anyagok nagyobb 

koncentrációinak jelenlétével kell számolni. 

 

Az építőanyagok ütemezett szállítása nem igényli azok nagyobb mennyiségben való tárolását. A 

járművekből CO, NOx, NO2, korom és el nem égett szénhidrogének kerülnek a levegőbe. 

A képződő por átlagos légköri viszonyok mellett a munkaterületen belül kiülepszik. Erős szelek nagyobb 

távolságra is elhordhatják a port, ekkor a porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. A 

kiporzás a szállító járművek szállítófelületének takarásával és/vagy az építési terület nedvesítésével 

csökkenthető. 

A létesítés során várható SO2, CO, NOx CH és CH4 terhelések hatástávolsága 18 méter. 

A létesítés során várható PM10 terhelések hatástávolsága 93 méter. 

A hatásterületen lakóépület nem található. 

Üzemeltetés: 

Az üzemelés során nem várható jelentős levegőterhelés növekedés, a becsült hatástávolság a parkolók 

tekintetében 4-24 m, a közlekedés légszennyező hatására kialakuló levegőterheltség a NO2 tekintetében 

jelenleg is meghaladhatja a határértéket. E túllépés nem terjed túl az úttest területén. 

A hatásterületen lakóépület nem található. 

Felhagyás: 

A felhagyás során hasonló terheltségekkel számolhatunk, mint a telepítés során (munkagépek, 

széleróziós porzás, közlekedés). 

Zajvédelem: 

Létesítés: 

Az építkezés során egyidejűleg üzemelő zajforrásokat az építési fázis szerint több szakaszra osztották. 

A vizsgálat során a zajvédelmi szempontból releváns fázisokat vizsgálták. A földmunkáknál használt 

gépek, a betonozás során használt gépek, a felépítmény összeállítása során használt gépek. Ezen 

szempontok szerint határozták meg a zajterhelés mértékét is. 

A tevékenység zajvédelmi hatásterületének határa az építkezés betonozás és építmény szerelés 

fázisában a saját telekingatlanon belül marad, míg az építmény földmunkái során kis mértékben ugyan a 

telekingatlan határán kívülre esik, viszont a hatásterületen belül nem található sem védendő terület, sem 

védendő épület. 

Üzemeltetés: 

Az üzemépületben fröccsöntéssel műanyag termékeket fognak gyártani. A zajkeltő berendezések az 

épületen belül fognak üzemelni. Az üzemben 30 db fröccsöntőgép kerül telepítésre. Zajvédelmi 

szempontból legkedvezőtlenebb esetben valamennyi gép üzemel, folyamatos 8 órában. Zajforrásként 

még meg kell említeni 5 db elektromos targoncát, amelyek az üzem és raktárépület területén, épületen 

belül közlekednek. 

A dokumentáció vizsgálatai alapján a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a 

zajforrást magában foglaló ingatlan határvonalán belülre esik, így zajtól védendő ingatlan a 

hatásterületen belül nem található. 

Felhagyás: 

A felhagyás zajvédelmi szempontból terhelést a környezetre nem jelent. 

Országhatáron átterjedő környezeti hatás: sem a létesítés sem az üzemeltetés fázisában nem 

várható. 

A tervezett létesítmény részletesebb környezeti hatásainak bemutatása az előzetes vizsgálati 

dokumentációban található. 

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

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a 
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Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2019. november 13-tól – 2019. 

december 5-ig megtekinthető. 

 

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

Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 

8
00
–12

00
, szerda 8

00
 –12

00
 13

00
 –16

00
) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8776-2019 webcímen, valamint 

Nyíregyháza Város Önkormányzatánál tekinthető meg. 

 

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

amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati 

engedélyezési dokumentáció 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 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.” 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8776-2019

