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KÖZLEMÉNY 

 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 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 Csenger Város Önkormányzata (4765 Csenger, Ady Endre utca 14.) 

meghatalmazása alapján eljáró MAGNA-D Kft. (4030 Debrecen, Lencz utca 14.) kérelmére 2021. június 

17-én közigazgatási hatósági eljárás indult a Csenger Ipari Park (0149/38 b hrsz. és 0149/40 a hrsz.) 

területén tervezett logisztikai raktárépület előzetes vizsgálatának tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 3614/2021. 

Az eljárás megindítása: 2020. június 16. 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

Az ügyintéző neve: Balla Benjamin 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 896 120 

 

A közlemény közzétételének időpontja:         

 

1. A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

 

A projekt célja, hogy az iparterületek alkalmassá váljanak regionális és országos 

gazdaságélénkítő hatás kifejtésére ki. A beruházás keretin belül sor kerül az ipari parkot érintő utak 

felújítására, a közvilágítási hálózat fejlesztésére, valamint egy 400m
2
 alapterületű logisztikai raktárépület 

létesítésére. 

 

2. A tevékenységgel érintett települések: 

 

A létesítéssel és hatásterülettel érintett: Csenger Város. 

 

3. Létesítés: 

 

A beruházás előkészítési szakasza már folyamatban van. Az építkezés várhatóan 2022 végéig 

lezárulnak. Az érintett terület a Csenger 0149/38 b és 0149/40 a hrsz. 

 

4. Levegőminőség-védelem, zaj- és rezgésvédelem: 

 

4.1. Létesítés: 

 

A logisztikai központ, az útfelújítás, valamint a közműfektetés során az építési és szállítási 

tevékenységek miatt kialakul ideiglenes por- és légszennyezés, valamint zaj- és rezgésterhelés is, 

melyet a földmunkagépek és szállítójárművek okoznak.  

 

4.2. Működés: 

 

Az út felújítását követően az út minőségének javulása miatt a por koncentrációja csökken. 

Ellenben a forgalom megnövekedik, így egyaránt nő a lég- és zajszennyezés. 



 2 

 

4.3. Baleset, havária helyzet: 

 

Elsősorban az létesítési és felhagyási fázisokban a munkagépek okozhatnak káros hatásokat. 

Amennyiben betartják az érvényben lévő környezetvédelmi és technológiai előírásokat ezek a káros 

hatások teljesen kiküszöbölhetők. Tűz esetén a raktárban tárol (mezőgazdasági) anyagok égésterméke 

levegőminőség-romlást okozhat. Zajhatással robbanás esetében járhat. 

 

4.4. Felhagyás: 

 

A felhagyáskor hasonló levegőterhelés várható, mint létesítéskor. Ám a csökkenő forgalom miatt 

a zaj- és rezgésterhelés is csökkeni fog. 

 

5. Hulladékgazdálkodás: 

 

A telephelyen kialakítása tekintetében a kiviteli szerződésben rögzítésre kerül, hogy az adott 

építési munkafázisokban képződő hulladékok hatályos jogszabályok által előírt megfelelő gyűjtéséről, 

elszállításáról és kezeléséről a majdani kivitelezőnek kell gondoskodnia, hiszen a hulladékok az adott 

szolgáltatási tevékenységből képződnek. Ezzel biztosított, hogy a keletkező építési hulladékokat 

szelektíven gyűjtsék és a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 54. paragrafusa alapján a 

hulladékokat a képződés helyéhez legközelebb eső engedéllyel rendelkező hulladékkezelő szervezethez 

szállítsák. 

 

Országhatáron átterjedő környezeti hatás: sem a létesítési sem az működési időszakában nem várható. 

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey 

Ferenc utca 12-14. szám alatti székháza hirdetőtábláján 2021. június 23-től 2021. július 12-ig 

megtekinthető. A közlemény Csenger Város Jegyzője által meghatározott helyen is 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 Csenger Város Jegyzője által meghatározott 

helyeken. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a Jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni. A 

kérelem és mellékletei elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/3614-2021 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; 

o amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány 

tartalmi követelményeinek meghatározása; 

o 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. 

 

 

Nyíregyháza, 2021. június 23. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/3614-202

