
 

  

 

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 közlemény útján 

értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon a Hungarian Juice Company Kft. (1111 Budapest, 

Lágymányosi u. 12. fsz. 2.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró Eichinger Edina egyéni vállalkozó 

(4551 Nyíregyháza, Meggyes u. 80.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Tornyospálca 074/38-39 

hrsz.-ú ingatlanon tervezett gyümölcsfeldolgozó üzem megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 8811/2018 

Az ügyintéző neve: Siroki Valéria 

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

Az eljárás megindításának napja: 2018. november 21. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2018. november 21. 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

A közlemény közzétételének időpontja: 2018. november 23. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A Hungarian Juice Company Kft. a Tornyospálca 074/38-39 hrsz.-ú ingatlanon gyümölcsfeldolgozó üzem létesítését 

tervezi. Az üzemben alma, meggy és bodza feldolgozását tervezik, frissen préselt gyümölcslévé, koncentrátummá és 

szárított almatörköllyé. A bepárláshoz szükséges gőzt gőzkazánok segítségével állítják elő.  

A tervezett napi előállított termékmennyiség: 130 t sűrítmény + 80 t almalé. Az éves üzemnapok száma: 150 

munkanap.  

Az üzem vízigényének kielégítésére üzem területén (074/38 hrsz.) mélyfúrású kút létesítését tervezik 135 m 

talpmélységgel.  

A kúttal szemben támasztott vízigény: 

- szükséges vízhozam:   72 m
3
/h 

- napi átlagos vízigény:   1000 m
3
/nap 

- napi max. vízigény:    1100 m
3
/nap 

- éves vízigény:    65.000 m
3
/év 

A mélyfúrású kút tervezett helye a sérülékeny földtani környezetű Mezőladány Távlati Vízbázis Ht. 5421/3/2003. 

határozattal kijelölt hidrogeológiai védőövezete B zónáján belül helyezkedik el. 

A kút nyersvizének tisztítására 50 m
3
/h kapacitású vízkezelő technológia kialakítását tervezik. 

Az üzemben keletkező szociális eredetű szennyvizet zárt aknában tervezik gyűjteni, ahonnan települési 

szennyvíztisztító telepre kerül elszállításra. A gyümölcsfeldolgozás során keletkező technológiai szennyvizek 

előkezelést követően a végátemelő műtárgyból nyomott szennyvízként jutnak a 15,0 ha nagyságú – Tornyospálca 

078/31 hrsz.-ú területen kialakítandó - bakhátas nyárfás szennyvízelhelyező telepre. A felszín alatti víz minőségének 

monitorozására 2db figyelőkút létesül az elhelyező telep területén.  

A beruházással érintett település: Tornyospálca 

Az üzembe helyezés várható időpontja: 2019. szeptember 1. 
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A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

Élővilág-védelem: A beruházással érintett terület és annak környezetében lévő területek nem tartoznak országos 

jelentőségű védett természeti területek, helyi jelentőségű védett természeti területek vagy Natura 2000 területek 

hálózatába. A kivitelezés közvetlen hatásterülete a vizsgált telephely. A hatásterületen előforduló élőhelyekre, 

állatfajokra a tervezett tevékenység hatása várhatóan semleges, vagy minimális. A beruházás hatása tájképvédelmi 

szempontból negatívan értékelhető, azonban ez a hatás korlátozott mértékben érvényesül és építőanyagok, színek, 

takarónövényzet létesítésével semlegesíthető. 

Talaj: A helyszíni munkálatok  7-8 ha területet érintenek, a talaj felszíni és felszín közeli rétegeinek bolygatása, 

intenzív igénybevétele történik, a bekövetkező változásokat a dokumentáció elviselhetőnek minősíti, hatása a 

beruházás területére, illetve a közvetlen környezetére terjed ki. Havária esetén a munkagépekből, szállítójárművekből 

kifolyó hidraulika olaj, esetlegesen elfolyó üzemanyag jelent kockázatot, ezek lokális hatások, megfelelő itatóanyagok 

felhasználásával, gyűjtésével a szennyezés felszámolható. Az üzemelés időszakában normál üzemi körülmények 

között terhelő hatások nem várhatók. 

Víz: A kivitelezés szakaszában a lefolyási viszonyok ideiglenes vagy végleges megváltozásával kell számolni, a 

felszíni és a felszín alatti vizeket normál körülmények között nem érik hatások. A tervezett kút létesítése előtti állapotot 

tükröző vízszintsüllyedések eredményeit és a tervezett kút napi csúcs vízkitermelésének vízszintsüllyesztő hatásait 

összehasonlítva a dokumentáció megállapítja, hogy az új kút létesítése káros környezeti hatást nem eredményez. 

Levegőtisztaság-védelem: A kivitelezés időszakában a környezet porterhelésének, valamint a munkagépek és 

járművek üzemeléséből származó légszennyezőanyagok koncentrációjának átmeneti növekedésével kell számolni. A 

kivitelezés során maximális koncentráció a munkaterületen várható, a legnagyobb hatásterülettel az NOx komponens 

jellemezhető, amelyet a dokumentáció a munkaterület köré írható 214 m-es sávszélességben határoz meg, azonban 

ez egészségügyi kockázatot nem jelent, valamint a létesítési fázisban nem lesz folyamatos. A kút kialakítása során a 

munkagépek üzemelése okoz levegőterhelést, a legnagyobb hatásterület az NOx kibocsátásból adódik, nagysága a 

munkavégzés helyszínétől számított 520 m sugarú kör által lefedett terület. 

Az üzemelés időszakában a legnagyobb hatásterület az alábbi: a P2 biomassza tüzelésű kazán, NOx kibocsátásának 

a hatásterülete a forrástól számított 528. m sugarú kör által lefedett terület, a P5 törkölyszárító berendezés biomassza 

tüzelési módhoz tartozó NOx kibocsátásának a hatásterülete a forrástól számított 528. m sugarú kör által lefedett 

terület, a P1, P3, P4, P6 pontforrások hatásterülete az előző határterületeket nem haladja meg. A dokumentáció 

megállapítása szerint a kibocsátások egészségügyi határérték túllépést nem okoznak. 

Zajvédelem: Zajvédelmi szempontból a munkálatok legnagyobb zajkibocsátással járó része a tereprendezési 

munkálatok, földmunkák, beton és vasbeton munkák, valamint a burkolt felületek építése. A tervezési terület 

telekhatárától mérve a legközelebbi védendő ingatlanok Tornyospálca településen a Vasvári Pál utcai lakóterületen 

találhatók kb. 605 m távolságban. A dokumentációban szereplő számítások alapján az építési kivitelezési 

tevékenységből származó zajterhelés a környező védendő létesítményeknél határérték túllépést nem okoz. A 

dokumentáció tartalmazza a létesítmény üzemeltetéséből adódó zajkibocsátás meghatározását és megállapítja, hogy 

telephely zajkibocsátása a legközelebbi lakóingatlannál határérték alatt marad.  

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti 

székháza hirdetőtábláján 2018. november 23 – 2018. december 17-ig 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 Tornyospálca Község Jegyzőjénél. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a Település Jegyzőjénél 

lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és mellékletei elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8811-

2018. webcímen 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 Főosztályon észrevételt lehet tenni. 

A Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 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 követelményeinek 

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.  

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8811-201
http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8811-201

