
 

 

 

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. 

június 26-án a CSENGER-TEJ Kft. (4743 Csengersima, 07/2 hrsz.) mint környezethasználó 

meghatalmazásából eljáró Leviczkyné Dobi Mária (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 20.) 

kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Csengersima 078, 0123/3, 0175/1-3 és 0219 hrsz.-ú 

szántó területeken tervezett öntözési tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálat ügyében.  

Az ügy iktatási száma: 7088/2019. 

Az ügyintéző neve: Kocsis Gáborné dr. 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930/233 mellék 

Az eljárás megindításának napja: 2019. június 26. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2019. június 26. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2019. június 28. 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A CSENGER-TEJ Kft. a Csengersima 078, 0123/3, 0175/1-3 és 0219 hrsz.-ú szántóterületeken bérleti 

szerződés alapján öntözéses növénytermesztést kíván folytatni. A tervezett beruházás során 

öntözőtelepeket létesít, szórófejes öntözéssel önjáró lineár/körforgó ill. csévélődobos konzollal. Az 

öntözéssel érintett összes terület 123,72 ha. Az öntözővizet mélyfúrású kutakból biztosítja. A vízkivétel 

aggregát üzemű szivattyúval történik. A vizet gerincvezetékeken át a talajszint alatti csövekkel juttatják az 

öntözőberendezésekhez. A tervezett vízigény az öntözési idényben 400.0-540 m
3
/nap. Öntözési idény: 

április 01.-szeptember 30. 

A beruházással érintett terület a Natura 2000 hálózaton belül a HUHN 10001 azonosító számú Szatmár-

Beregi Különleges Madárvádelmi Terület (SPA). A Csengersima 0123/3 terület érintett a Rozsály-

Csengersima kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területtel (HUHN20055).  

Érintett település: Csengersima, külterület. 

A dokumentáció szerint a közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

Levegővédelmi hatásterület: 

Levegővédelmi szempontból vizsgált tevékenységek kivitelezés során a kútfúrás, gerincvezeték fektetés, 

szállítás. A vezetékek fektéséhez a földmunkákat kézzel végzik, így kiporzás és munkagépekből 

származó emisszió okozta levegőterhelés nem lesz. Létesítéskor a kútfúró gép emissziója okozhat a 

térségben szennyezőanyag koncentráció növekedést. 

A hatásterület kútfúráskor az aggregát körül 85 m sugarú kör, tehát nem nyúlik túl az öntözőtelepeken. 

Az öntözőtelep létesítése és üzemeltetése szempontjából a szállítási (közlekedési) eredetű kibocsátások 

a szállítási útvonalak az öntözőtelepek szempontjából indifferensek. A vezetékek helyszínre szállítása 

elsősorban a földutakon kiporzást okozhat. 

Az öntözéskor a vízkivételt biztosító szivattyú energiaforrása dízelüzemű aggregátor lesz, a domináns 

légszennyező anyag a NO2, amelyre a számítások szerint a hatásterület sugár 61 m.  A kutak üzemelési 

levegővédelmi hatásköre nem nyúlik túl az öntözőtelepeken. 
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Zajvédelmi szempontú hatásterület: 

A létesítendő öntözőtelepek (és szántó) környezete zajtól nem védendő mezőgazdasági terület. 

Kivitelezési munkák csak nappal történnek. A gerincvezetékek fektetéséhez az árokásás kézzel fog 

történni, ezért a földmunkálatok során zajterhelés nem lesz. A kútfúráskor mivel a <77 m sugarú területen 

a kutak körül nincs lakóépület, a hatásterület 47 m sugarú kör, amely nem nyúlik túl az öntözőtelepeken. 

Az öntözőtelepek üzemelésekor a vízkivétel okoz zajhatást. A hatáskörök sugara 276 m a kutak körül. 

A számítások szerint az öntözőtelepek környezeti zaj- és rezgésvédelem előírásai betarthatók. Az 

üzemelés alatt a zajszint változásra gyakorolt hatás semleges. A területeken a napi munkák során a 

gépjárművek, munkagépek által keltett zajok a meghatározóak (talajművelés, növényvédelem, 

betakarítás, szállítás).  

 

A beruházás felszíni vizekre nem gyakorol hatást, a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése, 

szennyezése a megfelelő tápanyagpótlási (szerves- és műtrágyák kijuttatása) és növényvédelmi 

gyakorlattal, a vonatkozó szabályok betartásával elkerülhető.  

Az öntözőrendszer a mikroklímát kedvezően alakítja, a terület vízháztartási egyenlege javul.  

A kútfúrások idején a talajszennyezés elkerülése érdekében az aggregátorok tankolását, karbantartását 

környezetvédelmi előírások szerint kell végezni. Havária esetén a szennyezőanyagok szétterjedésének 

megakadályozását, eltávolítását megfelelő intézkedésekkel biztosítják.     

A növénytermesztés nem hulladéktermelő tevékenység. A kivitelezés során építési hulladékok, 

üzemeltetéskor főként a munkagépek meghibásodása esetén üzemanyaggal szennyeződhet a talaj. Ezen 

kívül növényvédő szeres göngyöleg tárolóeszközök, zsákok, kommunális hulladék keletkezhetnek.  

A kivitelezés alatt keletkező építési, csomagolási hulladékok, a munkagépek működtetése során keletkező 

veszélyes hulladékok gyűjtését, kezelését a jogszabályokban megfelelő módon kell végezni, a 

környezetterhelés kizárásával.  

Az élővilágra gyakorolt hatás: 

A táblákon jelenleg is szántóföldi művelés történik, emiatt már nem lelhető fel rajta természetes flóra és 

fauna. A természetvédelmi szakértő megállapítása szerint a vizsgált Natura 2000 területet is érintve az 

öntözés használata nem okoz jelentős változást, illetve csökkenést az ismert védett fajok populációiban, 

mert a terület jelenleg is mezőgazdasági művelés történik. Természetes vagy természetközeli élőhely 

nem szűnik meg. A beruházás a jelölő fajokat és azok élőhelyeit nem érinti. A hatás semleges. 

 

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

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a 

Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2019. június 28. – 2019. július 19-

ig megtekinthető. 

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

Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 
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) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/7088-2019 webcímen, valamint 

Csengersima Község 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 Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztályon észrevételt lehet tenni.  

 

 

 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/7088-2019
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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.”  


