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KÖZLEMÉNY 

 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: 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 a TRIAGRO Nemzetközi Mezőgazdasági Kft. (4731 Tunyogmatolcs, 

Klein telep) megbízásából eljáró ENVIRO-EXPERT KFT. (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) 2022. 

január 14. napján benyújtott kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Csenger 0137/4 hrsz. alatti 

sertéstelep bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálat tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 825/2022. 

Az ügyintéző neve: Székelyhidi Ferenc 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: (42) 896-122 

Az eljárás megindításának napja: 2022. január 14. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2022. január 14. 

A közlemény közzétételének időpontja:___________________ 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A telephely Csenger Ny-i részén helyezkedik el, a 4924-es útvonaltól 150 m-re található a város előtt 
közvetlenül, az utolsó lakóházaktól 248 méterre.  
A TRIAGRO Kft. 2002-ben vásárolta meg a csengeri telepet, ahol korábban is sertéstartás 
tevékenységet végeztek. A telep hosszú ideig nem üzemelt, a felújítási munkálatok 2012-ben kezdődtek 
meg. A felújítás első ütemében 2 db malacnevelő épület felújítása történt meg. A telep jelenlegi férőhely 
kapacitása 2 x 2.000 db. 
A létesítmény malacnevelő telepként működik, 8-25 kg testtömegig tartják ott a sertéseket.  
A 3. számú malacnevelő épület rekonstrukciójával a telepet bővíteni kívánják, és a telepet 3 x 2400 
férőhellyel (8-25 kg testtömegig) kívánják tovább üzemeltetni. 
A takarmányozási technológia száraz technológia önetetési módszerrel. A tartástechnológia lagúnás 
hígtrágyás rendszer. 
A 3. épület felújítása két különálló, időben elkülönülő szakaszra bontható.  
Első szakaszban az épület belső rekonstrukciója történik, mely várhatóan 1-2 naptári hónapot venne 
igénybe. Második szakasz a technológia berendezéseinek telepítése történik.  
Ezen munkálatok várhatóan 1 hónapot vennének igénybe. 
A malacok 6-7 kg-osan kerülnek a tunyogmatolcsi Klein telepről a csengeri telepre és 25-30 kg-os 
súlyban kerülnek a cég hízlalótelepeire (Nyírcsaholy, Nagykálló vagy Kisújszállás), illetve eladásra. 
Betelepítés után 70 napot töltenek a telepen, majd takarítás-fertőtlenítés következik, így évente 5 
telepítéssel lehet számolni.  
Az épületekben 10-10-10 malacnevelésre alkalmas terem (83,5 m2/terem) kerül kialakításra. Mindegyik 
épületben új hígtrágyalé gyűjtő és elvezető vb árokrendszer kerül kiépítésre, melyek felett műanyag 
rácspadló helyezkedik el. A keletkező hígtrágya elvezetése a gyűjtőcsatornákból zárt 
csatornarendszerben történik a hígtrágyatároló medencékbe, majd onnan kerül kiöntözésre szántóföldi 
művelési ágú területeken, a talajvédelmi hatóság SZ/84/01043-2/2017. sz. határozata alapján. 
A takarmány szállítójárművel érkezik a telepre, és az istállók É-i oldalán elhelyezett 2-2-2 toronysilóban 
történik a tárolásuk. Az állatok takarmányozása zárt csővezetéken keresztül történik, egyedi 
takarmánykiosztók segítségével. Az épületekben önetető rendszer kerül kiépítésre. 
Az istállók fűtéséről a 2. épületben működő gázkazán gondoskodik. A 3. épület hőigényét is az fogja 



 

kielégíteni. 
A szellőztetésről elszívó ventilátorok segítségével gondoskodnak. A szellőztetés rendszere 
számítógéppel szabályozott. 
 
A hígtrágyatároló medence a rekonstrukció során került megépítésre: földmedrű, HDPE fóliával szigetelt 
hígtrágya tároló, az alapterülete 5.576 m2. Tárolókapacitása: 16652 m3. A hígtrágyatároló az egész 
évben keletkezett hígtrágya mennyiség tárolására alkalmas. 
A telepen kialakításra került egy 2.284 m2 alapterületű, 3 oldalról zárt vasbeton trágyatároló medence, 
mely almos trágya tárolására készült, de egyszerű átalakítással hígtrágya-tárolásra is alkalmassá tehető. 
A kommunális szennyvíz gyűjtése egy 25 m3-es vb. aknában történik. A keletkezett szennyvizet a 
Csenger település szennyvíztisztító telep fogadja be. 
 
 
Érintett település: Csenger 
 
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  
 
Levegővédelmi hatásterület: 
A tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a felületi forrástól számított 320 m. 
 
Zajvédelmi szempontú hatásterület: 
A telep zajvédelmi hatásterülete a telep mértani középpontjától számítva nappal 82 m-re, éjjel 157,4 m-
re helyezkedik el. 
A legközelebbi védendő ingatlan 253 m-re található. 
 

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztályának honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, 

Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2022. január 24-től – 2022. február 16-ig 

megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

–12
00

, 

szerda 8
00

 –12
00

 13
00

 –16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/825-2022 webcímen, valamint Csenger 

Város 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 Főosztályon 

észrevételt lehet tenni.  

 

A 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.” 

 


