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HATÁROZAT 
 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a CSENGER-TEJ Kft. 

(4743 Csengersima, 07/2 hrsz.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró Leviczkyné Dobi 

Mária szakértő (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 20.) kérelmére indult előzetes 

vizsgálati eljárásban a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a 

Csengersima 078, 0175/1-3 és 0219 hrsz.-ú szántó területeken öntözőtelep kialakításából és 

üzemeltetéséből nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység az egységes 

környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

A tevékenység megkezdése előtt a Főosztály – környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

– hatáskörébe tartozó egyéb engedély beszerzése nem szükséges. 

Az eljárás során vizsgált szakkérdésekben megfogalmazott előírások: 

Termőföldvédelmi előírás: 

- A tervezett öntözőtelep kialakítása során – a gerinc- és osztóvezetékek fektetésekor - a beruházó 

és a kivitelező közösen köteles gondoskodni a talaj felső humuszos termőrétegének védelméről! 

- A humusz letermelése, deponálása és hasznosítása, valamint a rekultiváció során be kell tartani a 

talajvédelmi terv, illetve az előzetes vizsgálati dokumentáció talajvédelmi előírásait. 

- A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a környező mezőgazdasági területeken 

biztosítva legyenek a talajvédő gazdálkodás feltételei, a termőföldek talajidegen anyagokkal nem 

szennyeződhetnek. 

Kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos kikötések: 

1. A Csengersima 0123/3, 0175/1-3 hrsz.-ú területeken tervezett öntözőtelep és a 

gerincvezetékek fektetéséhez kapcsolódó elsődleges földmunkák (humuszmentés, 

munkaárok földtömeg kiemelése) csak régészeti megfigyelés mellett végezhetők. A beruházó 

és/vagy a kivitelező vegye fel a kapcsolatot a Jósa András Múzeummal (4400 Nyíregyháza, 

Benczúr tér 21.) és állapodjon meg a régészeti tevékenység elvégzéséről. 

2. Az engedélyes tartozik továbbá a munkakezdés és a műszaki átadás-átvételi eljárás 

időpontjáról a Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztályát tájékoztatni. A műszaki átadás-átvételhez csak akkor áll módunkban hozzájárulni,  
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Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/5044-1/2019. ált. 

számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírások betartása mellett hozzájárult az öntözési 

tevékenység megvalósításához. 

- A tervezett öntözőtelep felszín alatti vízbeszerzését és öntözővíz ellátást szolgáló 

vízilétesítmények megvalósítása, majd azt követő használatba vétele csak vízjogi létesítési 

engedély, valamint véglegessé vált vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg. 

A vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelmet és mellékletét képező engedélyes tervet a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-

ában, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 

41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben foglalt követelményeknek betartásával, megfelelő tervezői 

jogosultsággal rendelkező tervezővel kell elkészíttetni és a területileg illetékes vízügyi 

hatósághoz benyújtani. A megvalósult vízilétesítmények használatbavételéhez szükséges 

vízjogi üzemeltetési engedély kérelméről és mellékleteiről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 

5. §-a és a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben rendelkezik. 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az ügy érdemében 

hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében 

támadható meg. 

Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése alól 

nem mentesít. 

A határozat kiadásakor alapul vett körülmények jelentős megváltozását a Főosztálynak 15 napon belül 

írásban be kell jelenteni. 

A Főosztály megállapítja, hogy a 7088-2/2019. és a 7088-27/2019. számú függő hatályú végzéshez 

nem fűződik joghatás, mivel az ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az eljárás igazgatási szolgáltatási 

díját, azaz 250.000,- Ft-ot a környezethasználó megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon válik 

véglegessé. 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályához benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a 

megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a 

döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. 

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek 

nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.  

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak jelen határozat elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 

Az előzetes vizsgálati eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja 125.000.-Ft. 

Természetes személyek és civil szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: az 

előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2.500.- Ft. 

A fellebbezési díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál 

vezetett 10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés 

benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. 

A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról, illetve a Pest 

Megyei Kormányhivatalhoz való felterjesztéséről dönthet. 
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INDOKOLÁS 

 
 

A Csenger-Tej Kft. (4743 Csengersima, 07/2 hrsz.), mint környezethasználó meghatalmazásából 

eljáró Leviczkyné Dobi Mária szakértő (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 20.) 2019. 

június 26-án a Csengersima 078, 0123/3, 0175/1-3 és 0219 hrsz.-ú szántó területeken öntözőtelep 

kialakításának és üzemeltetésének előzetes vizsgálatára irányuló kérelmet nyújtott be a 

Főosztályra.  

A kérelmező a 2019. december 12-én érkezett iratában a Csengersima 0123/3 hrsz.-ú területre 

vonatkozóan kérelmét visszavonta, ezért a Főosztály a területen tervezett öntözőtelepre vonatkozó 

előzetes vizsgálati eljárást a 7088-28/2019. számú végzésével megszüntette. 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt szakértői jogosultsággal rendelkező szakértők, Leviczkyné Dobi 

Mária talajtani és környezetvédelmi szakértő, valamint Nyíri Sándor élővilágvédelmi szakértő és Sámi 

Lajos levegőtisztaság-védelmi és zaj-rezgés védelmi szakértő készítette el.  

A tervezett tevékenység bemutatása: 

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

szerződés alapján öntözéses növénytermesztést kíván folytatni. A tervezett beruházás során 

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

tervezett öntözési mód a mikroesőztető lesz, igazodva a táblák alakjához. 

Az öntözőrendszer kiépítésének műszaki terveit az AQUAMAN KFT. / 4400 Nyíregyháza Sóstóhegyi 

út / készíti.  

Az öntözőtelep létesítésével érintett ingatlanok: 

Hrsz. 
Csengersima 

Teljes terület ha művelési ág öntözőtelep 
bruttó ha 

Védettség 

078 36,6641 a,szántó;  b, c, d erdő 29,0264 NATURA 2000 

0123/3 36,5291 szántó 36,5291 NATURA 2000 

0175/1 21,2649 szántó 21,2649 NATURA 2000 

0175/2 13,0866 szántó 10,2494 NATURA 2000 

0175/3 14,4146 szántó 14,4146 NATURA 2000 

0219 30,9313 a, erdő; b és d szántó c kivett út 20,5385 NATURA 2000 

Az öntözéssel érintett összes terület 126,3533 ha. Az öntözővizet és a növényvédelmi 

permetezésekhez szükséges vízmennyiséget a területeken létesítendő 50 m talapmélységű 

mélyfúrású kutakból biztosítják. A vízkivétel aggregát üzemű szivattyúval történik. A vizet 

gerincvezetékeken át a talajszint alatti csövekkel juttatják az öntözőberendezésekhez. A tervezett 

vízigény az öntözési idényben 400-540 m
3
/nap. Öntözési idény: április 01.-szeptember 30, az öntözési 

napok száma a területeken átlagosan 60 nap. A beruházó az öntözőberendezések meghajtását 

hosszabb távon elektromos árammal tervezi, annak kiépítéséig / 1-2 év / azonban diesel-aggregátort 

fognak használni. 

A öntözésbe vont területeken stabil épület nem építenek és a távoli jövőben a beruházáshoz 

kapcsolódóan sem terveznek. Az öntözőkút védelmében azonban vasvázas-dróthálós-palatetős 

kútházat terveznek állítani. 

A területeken végzendő jellemző munkafolyamatok az öntözésen kívül a talajmunkák, 

növényvédelem, tápanyag utánpótlás, betakarítás.  

A beruházó a mélyfúrású kutak megépítését 2019. III-IV. negyedévben tervezte. Az öntözőtelepek 

üzemeltetése legkorábban a 2020. évtől kezdődhet. 
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Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

A környezethasználó az előzetes vizsgálatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Khvr. rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezdeményezte a Főosztálynál, tekintettel arra, 

hogy a tervezett beruházás szerepel a hivatkozott rendelet 3. sz. mellékletének 4. b) pontjában. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) 

bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül 7088-2/2019. számon 

függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződik joghatás, mivel a Főosztály az ügyintézési 

határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

Az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha jogszabály 

másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél előlegezi. Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel 

összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 

469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági 

eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj. 

Az előzetes vizsgálati eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) értelmében 

igazgatási szolgáltatási díjköteles. 

A díj mértéke a Díjrendelet 1. számú melléklet 35. főszáma alapján: 250.000,- Ft. 

A környezethasználó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Főosztály 7088-1/2019. számú 

végzésbe foglalt hiánypótlási felhívására megfizetett. Egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

A benyújtott dokumentációt a Főosztály megvizsgálta és megállapította, hogy az nem teljes körűen 

felel meg a Khvr. rendelet 4. számú mellékletében foglalt követelményeknek, valamint a 

dokumentációban foglaltakkal kapcsolatosan további információk váltak szükségessé, ezért 7088-

5/2019. számon hiánypótlási felhívást bocsátott ki, amelyet a környezethasználó teljesített. 

Ezt követően a környezethasználó a 2019. augusztus 2-án érkezett beadványában az eljárás 

szünetelését kérte, mivel a vízjogi engedélyezési eljáráshoz készülő vízbeszerzési terv alapján 

egyeztetést kíván folytatni a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal a Csengersima 078 hrsz.-ú 

területre vonatkozóan. 

A Főosztály a 7088-21/2019. számú végzésében az Ákr. 49. § (1) bekezdése alapján a 

környezethasználó kérelmének megfelelően a folyamatban lévő eljárás szünetelését állapította meg 

2019. augusztus 2. kezdőnappal.  

A kérelmező 2019. december 12-én benyújtotta a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

állásfoglalását és kérte az eljárás folytatását, ezzel egyidejűleg a Csengersima 0123/3 hrsz.-ú 

területre vonatkozóan kérelmét visszavonta. 

Az Ákr. 49. § (2) bekezdése és az Ákr. 43 § (5) bekezdése alapján a környezethasználó kérelmére a 

Főosztály a 7088-27/2019. számú végzésében döntött az eljárás 2019. december 12-ei folytatásáról, 

továbbá ismételten függő hatályú döntést hozott, tekintettel arra, hogy a 7088-2/2019. sz. függő 

hatályú döntéshez az eljárás szünetelése miatt joghatás nem kapcsolódik. A 7088-27/2019. számon 

hozott függő hatályú végzéshez sem fűződik joghatás, mivel a Főosztály az ügyintézési határidőn 

belül az ügy érdemében döntött.  

A Khvr. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció 

benyújtását követően a Főosztály hivatalában, valamint honlapján az eljárás megindításáról 

közleményt tett közzé, és a 3. § (4) bekezdés értelmében a közhírré tétellel egyidejűleg a közleményt, 

4. Öntözőtelep b)  védett természeti területen, Natura 2000 területen, 

barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül 
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a kérelmet és mellékleteit a 7088-3/2019. számon a telepítés helye szerinti település, Csengersima 

Község Jegyzőjének is megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közhírré tételének időtartama alatt a tárggyal 

kapcsolatosan sem a Főosztályhoz, sem Csengersima Község Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. 

A Főosztály a 7088-9/2019. ügyiratszámú levelében az Ákr. 25. § (1) bekezdése, valamint a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. §-a alapján megkereséssel fordult a Hortobágyi Nemzeti 

Park Igazgatósághoz (4024 Debrecen, Sumen u. 2.), és tájékoztatta az Ákr. 5. § (1) bekezdése 

szerinti nyilatkozattételi lehetőségéről. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 3105-2/2019. számon a következő nyilatkozatot adta:  

„ A megkeresésben szereplő Csengersima 0123/3 helyrajzi számú ingatlan a Rozsály-Csengersima 

kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUHN20055), a Szatmár-Bereg különleges 

madárvédelmi terület (HUHN10001) (275/2004.(X.8.) Kormányrendelet és 14/2010. (V.11.) KvVM 

rendelet), az Országos Ökológiai Hálózat magterületének (2018. évi CXXXIX. törvény), valamint 

tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének (2018. évi CXXXIX. törvény) 

részét képviseli. Továbbá a Csengersima 078, 0175/1-3 és 0219 hrsz.-ú ingatlanok a Szatmár-Bereg 

különleges madárvédelmi terület (HUHN10001), az Országos Ökológiai Hálózat magterületének, 

valamint tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének részét képviselik. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisa alapján a tervezett öntözéssel érintett területekről 

az alábbi védett és fokozottan védett természeti értékekről van tudomásom (13/2001.(V.9.) KöM 

rendelet): 

Csengersima 0123/3 hrsz.: 

o piroslábú cankó (Tringa totanus) – költés, 

o billegetőcankó (Actitis hypoleucos) – előfordulás; 

o kis lile (Charadrius dubius) – költéps; 

o bíbic (Vanellus vanellus) – költés; 

A Csengersima 0123/3 helyrajzi számú ingatlanon a vízkivételi és öntözési tevékenységet nem 

tartom elfogadhatónak a fent nevezett védett természeti értékek megóvása érdekében. Az öntözési 

tevékenység zavaró hatása, valamint a vízkivétel és öntözés vízháztartásra nézve kedvezőtlen hatása 

miatt a területen ezen fajok fennmaradása veszélybe kerülhet. Ezen felül, a mezőgazdasági terület 

intenzifikálása szintén veszélyeztető tényező a fent nevezett, Európa szerte csökkenő állományú 

madárfajokra nézve (IUCN Red List). 

A Csengersima 078 helyrajzi számú ingatlanon a vízkivételi és öntözési tevékenységet szintén nem 

tartom elfogadhatónak természetvédelmi szempontból. Az ingatlan közvetlen szomszédságában a 

Rozsáj-Csengersima kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 91F0 és 91G0 kódú erdei 

élőhelyei és gyepterülete8i találhatóak. A szomszédos Csengersima 0128 hrsz.-ú erdőterület olyan 

védett és fokozottan védett természeti értékeknek, valamint Natura 2000 jelölő fajoknak ad otthont, 

mint a fekete gólya (Ciconia nigra), sápadt szemes lepke (Lopinga achine), vörös rókalepke 

(Nymphalis xanthomelas), sárga gyapjúszövő (Eriogaster catax), díszes tarkalepke (Euphydryas 

maturna), kétlevelű sarkvirág (Platanthera bifolia), réti kardvirág (Gladiolus imbricatus). A vízkivétel 

várhatóan kihat az öntözés közvetlen környezetében lévő élőhelyek vízháztartására is, mely minden 

bizonnyal károsan befolyásolja a Natura 2000 élőhelyeket, fajokat és védett természeti értékeket is. 

A Csengersima 0175/1-3 és 0219 helyrajzi számú területeket érintő vízkivételi és öntözési 

tevékenységgel szemben természetvédelmi szempontból kifogást nem emelek, amennyiben a 

kivitelezés megkezdése előtt legalább 5 nappal értesítik az illetékes természetvédelmi őrt (Habarics 

Béla, tel.: +3630/6252116).” 
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A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a környezethasználó által benyújtott kiegészítő 

dokumentáció alapján a környezethasználó részére 3105-6/2019. számon, mint természetvédelmi 

kezelő, a következő nyilatkozatot adta: 

„A mezőgazdasági öntözési célú vízkivételt a Csengersima 078 hrsz.-ú ingatlanon természetvédelmi 

szempontból elfogadhatónak tartom, amennyiben a szomszédos Rozsáj-Csengersima kiemelt 

jelentőségű természetmegőrzési terület 91 F0 és 91 G0 kódú erdei élőhelyei és gyepterületei 

semmilyen mértékben nem károsodhatnak. A vízkivétel nem járhat a fent említett területek (különösen 

a Csengersima 0128 hrsz-ú ingatlan) hidrológiai romlásával. Ennek mérésére javaslom talajvízmérő 

kutak létesítését az öntözéssel érintett terület keleti határán. Amennyiben a vízkivétellel 

összefüggésben talajvízszint csökkenés tapasztalható a vízkivételt le kell állítni.” 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott dokumentáció, a szakhatóság 

állásfoglalása, a vizsgálandó szakkérdés vonatkozásában megkeresett hatóság állásfoglalása és a 

rendelkezésre álló adatok alapján ítéli meg a tervezett tevékenység környezetre gyakorolt hatását, 

valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárás során a 7088-10/2019. számú ügyiratban a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázata alapján 

szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban környezet- és település-egészségügyre kiterjedően a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, a kulturális 

örökség (műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek) 

védelmére kiterjedően a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási 

Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, a termőföldre gyakorolt 

hatások vizsgálatára kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi 

Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztályát, az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztályát, a 

termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei 

Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Földhivatali Osztályát, a tevékenység végzésének a 

földtani környezetre gyakorolt hatása tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályát kereste meg, továbbá a 7088-8/2019. 

számú végzésben az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján 

szakhatósági állásfoglalást kért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságtól. 

Az eljárásba bevont szervezeti egységek a szakkérdésben az állásfoglalásukat az alábbiak szerint 

adták meg: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Népegészségügyi Osztály az SZ/NEF/01030-2/2019. számú, szakkérdés vizsgálata tárgyú iratában 

megállapította, hogy 

„tervezett beruházás jelentős környezet - egészségügyi hatást nem eredményez, így az 

engedély kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírások 

megállapítására javaslatot nem tesz.  

Állásfoglalását a következőkkel indokolta:  

„A Csenger Tej Kft. (4743 Csengersima, 07/2.), meghatalmazásából eljáró AGROMECHANIKA 

KKT (4481 Nyíregyháza - Sóstóhegy, Aranykalász sor 20.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

(4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, a Csengersima 078, 0123/3, 0175/1-3 és 0219 hrsz.-ú 

szántóterületekre tervezett öntözési tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálat ügyében kérelmet 

terjesztett elő. Az eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztálya meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai állásfoglalás kialakítására 
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vonatkozó feladatkörrel és szakmai ismerettel rendelkezik.  

A megkereső főosztály által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § rendelkezéseire, valamint a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott 

szakkérdésekre 

[A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások 

felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, 

felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított 

védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére 

kiterjedően] is, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

megállapította, hogy: 

 az öntözési tevékenység település és környezet-egészségügyi szempontból a szakértői 

anyagban bemutatott adatok és számítások alapján nem jelent szignifikáns 

egészségkárosító kockázatot, erre tekintettel a rendelkező részben rögzítettek szerint 

foglalt állást.  

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam.  

Feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, illetve a fővárosi 

és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 

ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) 

Korm. rendelet szerint, míg illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL tv. 16. § (1) bekezdése valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján 

állapítottam meg.” 

 

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági 

Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya az SZ-10/106/01841-2/2019. számú iratában a 

hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálata során meghatározott kikötéseit jelen határozat rendelkező 

része, mint „Kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos kikötések” tartalmazza. Állásfoglalását az 

alábbiakkal indokolta: 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztály a Csengersima 078, 0123/3, 0175/1-3 és 0219 hrsz.-ú szántó 

területeken tervezett öntözési tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati ügyében szakkérdés 

vizsgálatát kezdeményezte Hatóságomnál, 2019. július 10. napján érkezett megkeresésével. 

A szakkérdésben történt megkeresésre a javasolt kikötések indokolása: 

A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a hatósági 

nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyet érint. 

 A beruházással érintett régészeti lelőhelyeket csak topográfiai adatokból ismerjük, a lelőhelyeken 

szisztematikus régészeti kutatás, kis felületű feltárás még nem történt, így nem ismerjük a lelőhely 

vertikális és horizontális kiterjedését, állapotát és intenzitását, illetve a korábbi építési tevékenység 

során bekövetkezett bolygatás mértékét. Továbbá meg kell jegyezzük, hogy  Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye területén szisztematikus régészeti terepbejárásokon alapuló régészeti topográfia 

nem készült, így nem rendelkezünk minden olyan területről adatokkal, ahol régészeti leletek eredeti 

összefüggéseikben találhatóak a földben, ezért a tervezett öntözőtelepek létesítéséhez kapcsolódó 

földmunkák során nem csak érinthetnek feltáratlan, érintetlen lelőhelyeket, régészeti rétegeket, 

hanem át is vághatják azt. 
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A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 19.§ (2) 

bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás 

keretében mozdíthatók el. A Kötv. 22.§ (1) bekezdése szerint „nyilvántartott régészeti lelőhelynek a 

beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni.” 

A Kötv. 22.§ (3) bekezdés a) pontja szerint „a nyilvántartási adatok és – ha rendelkezésre áll - az 

előzetes régészeti dokumentáció adatai, valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt 

hatása alapján a védettségi fokozat figyelembe vételével a hatóság – jogszabályban 

meghatározottak szerint – a megelőző feltárás keretében  

a) régészeti megfigyelést ír elő, ha 

aa) tervezett tevékenység nem, vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit, 

ab) a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos, 

ac) a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökség elemeinek 

jelentkezési szintjét, 

ad) a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával 

bolygatták, 

vagy 

ae) a beruházás műszaki jellege miatt a régészti feladatellátás más módon nem végezhető 

el.” 

Az előírt módszer a régészeti megfigyelés. 

A régészeti megfigyelés a Kötv.7.§ 36. pontja szerint a beruházás földmunkájának régész által a 

helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése és a tevékenység régészeti dokumentálása.   

A Kötv. 22.§ (3) bekezdésére tekintettel régészeti megfigyelést kell előírni. 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018.(IV.9.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. r. 35.§ (1) bekezdése szerint: „Ha a régészeti megfigyelés során régészeti 

bontómunka válik szükségessé, akkor - legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig – 

az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges 

leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.” 

A régészeti szakfeladatok elvégzésére a Kötv. 22.§ (5) bekezdése alapján a feltárás helye szerinti 

megyében székhellyel rendelkező megyei hatókörű városi múzeum (Jósa András Múzeum 4400 

Nyíregyháza, Benczúr tér 21. Tel.: 42/315-722, Dr. Körösfői Zsolt régészeti osztályvezető) jogosult. 

A szakkérdésben történt megkeresés alapján a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló 68/2018.(IV.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r. 87. § (1) bekezdésében 

felsorolt szakkérdéseket vizsgáltam. 

A szakkérdés vizsgálata az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén, illetve a Korm. r. 87. § és 88. §-án alapul. 

Hatóságom hatáskörét Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III.30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 4. pont B oszlopa, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016 (XII. 30.) Mvm utasítás 24. 

§-a, illetékességét a Korm. r. 1. sz. mellékletének 16. pontja határozza meg.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya az SZ-

10/84/01385-2/2019. számú nyilatkozatában szereplő előírások jelen határozat rendelkező részében 

szerepelnek. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„A vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz készített talajvédelmi terv előírásainak betartásával 

biztosítható a talajvédelmi követelmények érvényesítése. 
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Talajvédelmi szempontból a tervezett beruházásnak – fenti előírásaink és az előzetes vizsgálati 

dokumentáció talajvédelmi előírásainak betartása mellett – az érintett és a környező 

mezőgazdasági területekre káros hatása nincs, talajvédelmi szempontból jelentős hatás nem 

várható. 

Ezen állásfoglalást a talajvédelmi hatóság a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 

vonatkozó előírásainak figyelembevételével, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről) 28. § (2) bekezdés és az 5. számú melléklet Ő. táblázat 5. pontja, valamint a 39/2016. 

(XII. 30.) MvM utasítás (a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési 

szabályzatáról) 24-27. §-a, illetve a mellékelt előzetes vizsgálati dokumentáció (készítette: 

Agromechanika Kkt. /4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 20./; készült: Nyíregyháza, 

2019. június 20.; iktatószám: 150/2019.) alapján adta ki. 

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2016. évi CL. törvény (az általános 

közigazgatási rendtartásról) 16. § (1) bekezdése és a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a 

földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 3. § (2) bekezdése 

rendelkezik.  

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 

törvény 32. § (1) bekezdése, valamint 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 52. § (1) bekezdése állapítja meg.” 

 

A Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály 

Erdőfelügyeleti Osztály a HB-03/ERD/10575-2/2019. számú, szakkérdés magadása tárgyú iratában 

a következő állásfoglalást adta: 

„Az erdészeti hatóság a rendelkezésre álló, az AGROMECHANIKA MGSZ és KKT. (4481 

Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 20.) által készített előzetes vizsgálati dokumentáció 

(iktatószám: 150/2019.), a dokumentáció és a közhiteles nyilvántartása, az Országos Erdőállomány 

Adattár (a továbbiakban: Adattár) adatai alapján megállapította, hogy a Csengersima 4 db szántó 

művelési ágú területén (Csengersima 078, 0123/3, 0175/1-3 és 0219 hrsz.) tervezett öntözési 

tevékenység meglévő erdőt nem érint. A tervezett beruházás nem érinti a Csengersima 0219 hrsz.-ú 

földrészlet a) erdő művelési ágú alrészletét, melyet az Adattár Csengersima 31 A erdőrészletként tart 

nyilván. A tervezett öntözési tevékenység szakszerű üzemelése vélhetően a környező erdőterületekre 

káros hatást nem gyakorol. A páratartalom és a talajba juttatott víz növelésével kedvezőbb feltételeket 

biztosít a környező erőterületek számára. 

A fentiek alapján az erdészeti hatóság feltétel előírása nélkül hozzájárul a tárgyi ügyben, a 

Csengersima 078, 0123/3, 0175/1-3 és 0219 hrsz.) tervezett öntözési tevékenység megvalósításához. 

Az erdészeti hatóság felhívja a figyelmet, hogy az Evt. 12. § (1) bekezdése alapján a külterületi 

fásításnak minősülő földterületek esetében az Evt. 12. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltakat be kell 

tartani. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1. § 4a) bekezdése szerint az erdészeti 

hatóság jogosult annak megállapítására és igazolására, hogy mely terület minősül az Evt.-ben 

meghatározott erdőnek. 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály elsőfokú 

erdészeti hatósági feladatkörében eljáró Erdőfelügyeleti Osztályának hatáskörét a földművelésügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 

12. § (5) bekezdésének rendelkezése, illetékességét a 10. §-ának c) pontja, és a 11. § (1) bekezdése 

és a 2. számú melléklet 8. pontja állapítja meg.” 
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A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Földhivatali 

Osztály a 10407-2/2019. számú „Szakkérdés vizsgálat megadása” tárgyú iratában a következő 

szakvéleményt adta: 

 

„A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 10. § (2) bekezdés f) pontja alapján: 

„A termőföld más célú hasznosítása mentes az ingatlanügyi hatóság engedélye alól, ha a 

termőföldet vízkivételt biztosító vízilétesítmény létesítésére vagy mezőgazdasági vízellátást 

szolgáló vízilétesítmény, valamint kapcsolódó műtárgyak, vízelosztó-hálózat, valamint építési 

engedélyezés hatálya alá nem tartozó, öntözéshez kapcsolódó felépítmények létesítése és 

használata céljából veszik igénybe.”  

A törvény értelmében a Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Földhivatali Osztálya 

Csengersima 078, 0123/3, 0175/1-3 és 0219 hrsz.-ú földterületeken tervezett öntözési 

tevékenységgel kapcsolatosan joghatással nem rendelkezik.” 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya a 

hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálata ügyében megküldött BO/15/1625-2/2018. számú 

feljegyzésében a következő megállapítást tette: 

„A Csengersima 078, 0123/3, 0175/1-3 és 0219 hrsz.-ú szántó területeken kiépítendő öntözés 

megvalósítása során felmerül az ásványi nyersanyag, mint hatásviselő környezeti elem, 

érintettsége (pl. a 25. old. „agyag”). Jelen előzetes vizsgálati eljárásban az ásványi nyersanyag és 

a földtani közeg védelme szempontjából nem merül fel előírások érvényesítésének 

szükségessége, azonban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az építési engedélyeztetési 

dokumentáció részét kell képezze a kitermelni tervezett ásványi nyersanyagok fajtájának és 

mennyiségének meghatározása az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos 

értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III.20.) Korm. 

rendelet alapján.”   

Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását 

a 36500/5044-1/2019.ált. számon előírásokkal adta meg, amelyek jelen határozat rendelkező 

részében szerepel. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: 

 

„A Főosztály 2019. július 08-án érkezett 7088-8/2019. számú megkeresésében a Csenger-Tej Kft. 

(4743 Csengersima, 07/02 hrsz..), mint környezethasználó megbízásából eljáró Leviczkyné Dobi 

Mária (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 20.) által kérelmezett, Csengersima 07/8, 

0123/3, 0175/1-3 és 0219 hrsz.-ú szántó területeken tervezett öntözési tevékenységre vonatkozó 

előzetes vizsgálat ügyében indult eljárásban szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló 

kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. 

A Főosztály a Csengersima 07/8, 0123/3, 0175/1-3 és 0219 hrsz. alatti területen tervezett öntözési 

tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálat ügyében indult eljárásban az alábbi szakkérdésekben 

kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának megadását: 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontja 

alapján: 

- „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz 

elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, 

védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég 

levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.” 
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- „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, 

mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban 

meghatározott előírások érvényesíthetők-e.” 

A benyújtott dokumentációt az Agromechanika Kft. (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 

20.) készítette el. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tervezett tevékenység megvalósításának környezetvédelmi 

engedélyezéséhez a rendelkező részben foglalt előírással hozzájárult tekintve, hogy 

tevékenységhez kapcsolódó felszín alatti vízbeszerzést és az öntözővíz ellátást szolgáló 

vízilétesítmények megvalósításából, használatba vételéből – a rendelkező részben foglaltak 

betartása esetén – vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból a vizekre és vízbázisra, az árvíz és 

jég levonulására, a mederfenntartásra káros hatás nem feltételezhető. 

A benyújtott dokumentáció alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbiakat állapította meg: 

- A Csengersima 0219 hrsz. alatti területen csévélődobos rendszerű, a Csengersima 078 hrsz. 

alatti területen lineár rendszerű, a Csengersima 0123/3 és 0175/1-3 hrsz. alatti területeken 

centrál rendszerű öntözést terveznek. 

- A termesztésbe bevont kultúrák közepesen vízigényes növények 

- A beruházás során az öntözéshez szükséges vízmennyiség biztosítására minden 

öntözőtelepen 1-1 mélyfúrású kutat terveznek kiépíteni. 

- a 078 hrsz.-ú terület 30,12 ha, napi vízigénye 480 m
3
/nap, öntözéses órák száma 8. Évente 

átlagosan 57 öntözési nap várható, így az éves vízigény átlag 27108 m
3
/év. 

- a 0123/3 hrsz.-ú terület 33,1 ha, napi vízigénye 540 m
3
/nap, öntözéses órák száma 9. Évente 

átlagosan 55,5 öntözési nap várható, így az éves vízigény átlag 29790 m
3
/év. 

- a 0175/1-3 hrsz.-ú terület 40,5 ha, napi vízigénye 540 m
3
/nap, öntözéses órák száma 9. Évente 

átlagosan 67,5 öntözési nap várható, így az éves vízigény átlag 36450 m
3
/év. 

- a 0219 hrsz.-ú terület 20,0 ha, napi vízigénye 400 m
3
/nap, öntözéses órák száma 6,7. Évente 

átlagosan 45 öntözési nap várható, így az éves vízigény átlag 18000 m
3
/év. 

 

- A tervezett öntözőtelep felszín alatti vízbeszerzését és öntözővíz ellátást szolgáló 

vízilétesítmények megvalósítása, majd azt követő használatba vétele csak vízjogi létesítési 

engedély, valamint véglegessé vált vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg. 

A vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelmet és mellékletét képező engedélyes tervet a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 3. §-ában, 

valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 

41/2017.(XII.29.) BM rendeletben foglalt követelményeknek betartásával, megfelelő tervezői 

jogosultsággal rendelkező tervezővel kell elkészíttetni és a területileg illetékes vízügyi 

hatósághoz benyújtani. A megvalósult vízi létesítmények használatba vételéhez szükséges 

vízjogi üzemeltetési engedély kérelméről és mellékleteiről a 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 5. 

§-a és a 41/2017.(XII.29.) BM rendeletben rendelkezik. 

- A felszín alatti víz állapota szempontjából a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 

területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben 

Csengersima település az érzékeny felszín alatti területek közé került besorolásra. 

A tervezett tevékenységhez kapcsolódó vízilétesítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez 

szükséges vízjogi létesítési, illetve üzemeltetési engedélyek beszerzésével, az engedélyekben 

foglaltak maradéktalan betartásával biztosítható, hogy az építés és üzemelés fázisaiban a felszíni 

és a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek. 

A tervezett tevékenységhez kapcsolódó felszín alatti vízbeszerzést és öntöző – vízellátást szolgáló 

vízilétesítmények megvalósításához, használatba vételéhez szükséges vízjogi engedélyek 

beszerzését a rendelkező részben foglaltak szerint előírtam. 
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Fentiek figyelembe vételével a tevékenység nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti 

vízkészletekre, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendeletben, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben 

foglalt követelmények betartása biztosítható. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 2. és 3. pontjában 

megállapított szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 55. § alapján, a 80. §-ban meghatározott formában, a 81. §-nak megfelelő 

tartalommal hozta meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodási 

hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében, 

továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét 

ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül 

köteles megadni. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást az Ákr. 116. § (1) bekezdésére tekintettel adtam. 

Az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi 

Őgazgatóság részére megküldeni szíveskedjen.” 

 

A Főosztály a 7088-4/2019. számú végzésében megkereséssel fordult Csenger Város Jegyzőjéhez, 

mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez, hogy nyilatkozzon arra 

vonatkozóan, hogy a tervezett tevékenység az érintett település jelen eljárás időpontjában hatályos 

településrendezési eszközeivel, valamint a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

önkormányzati szabályozással összhangban van-e. 

A Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője az I/733-2/2019. számú végzésében a 

következőt nyilatkozta: 

„A Csengersima 07/8, 0123/3, 0175/1-3 és 0219 helyrajzi számú szántó területeken tervezett 

öntözési tevékenység a 8/2006. (V.30.) a Csengersima község igazgatási területére vonatkozó 

Szabályozási Terveinek elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról szóló 

önkormányzati rendelettel nem ellentétes, azzal összhangban van, a tervezett tevékenység a helyi 

környezet- é természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban van, 

a tervdokumentáció engedélyeztetéséhez hozzájárulok.” 

Jelen végzés az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

Nyilatkozatát a következőkkel indokolta: 

„A Csengersima 078, 0123/3, 0175/1-3 és 0219 hrsz.-ú szántó területeken tervezett öntözési 

tevékenység megvalósítás ügyében a Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Kormányhivatal 

Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Komplex 

Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és Természetvédelmi Osztály kérelemmel fordult  

hatóságom felé, melyben nyilatkozatom kiadását kérte annak tárgyában, hogy a beruházás nem 

ellentétes Csengersima Község Önkormányzat Településrendezési Tervével és hogy a tervezett 

tevékenység a helyi környezet és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással összhangban van-e. 

A 8/2006. (V.30.) a község igazgatási területére vonatkozó Szabályozási Terveinek elfogadásáról, 

és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról szóló önkormányzati rendelet nem tartalmaz olyan 

rendelkezést, melyet a nevezett beruházás sértene. 
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Az önálló fellebbezést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 57.§ bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az Akr.116 (3) 

bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást. 

Végzésemet az Akr. 25. §-a alapján adtam ki. 

A Főosztály, a benyújtott dokumentáció áttanulmányozását követően a 7088-6/2019. számú 

végzésben tartalmi hiánypótlásra szólította fel a környezethasználót. A hiánypótlás teljesítése 

határidőben megtörtént. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

Levegőtisztaság-védelem: 

A területek környezetében a levegő minőségét alapjaiban negatívan befolyásoló kibocsátások 

nincsenek, a levegőminőség elfogadhatónak minősíthető. A vizsgált szántókhoz legközelebb eső 

lakóépület távolsága É-i irányban Csengersima település Kisfaludy út 3. 605 m távolságra található. 

Levegővédelmi szempontból vizsgált tevékenységek kivitelezés során a kútfúrás, gerincvezeték 

fektetés, szállítás. A tevékenységhez kapcsolódó szállítás/közlekedés, kiporzás, a szállítójárművek és 

munkagépek emissziójából származó szennyezőanyagok okozhatnak átmeneti légszennyezést.  

A maximális NO2 koncentrációk a kivitelezési terület környezetében alakulnak ki. A NO2–ra számított 
levegőtisztaság-védelmi szempontú hatásterület a dízel üzemű aggregátorral működő kútfúró gép 

környezetében 85 m sugarú kör, tehát nem nyúlik túl az öntözőtelepeken. A telepítési fázisban 

jellemző NO2 kibocsátás nem okoz egészségügyi kockázatot, nem veszélyeztet lakó és egyéb 

területeket sem. 

A kutak és berendezések összeköttetését biztosító 100-200-400 m hosszúságú vezetékek fektéséhez 

a földmunkákat kézzel végzik, így kiporzás és munkagépekből származó emisszió okozta 

levegőterhelés nem lesz.  

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 sugara 61 m.  A kutak 

üzemelési levegővédelmi hatásköre nem nyúlik túl az öntözőtelepeken. 

A szántóföldi növények termesztéséhez kapcsolódóan a tápanyagpótlás/istállótrágya kihelyezése 

(ammónia, metán, bűzkeltő anyagok), földmunkák, gyommentesítés, ápolás, metszés (munkagépek 

kipufogógázai, por), növényvédelem (növényvédőszer maradékok) során képződhetnek 

légszennyezőanyagok, de ezek mennyisége nem mondható jelentősnek.  

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati 

eljárás lefolytatása nem indokolt. 

Környezeti zaj:  

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. 
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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).  

Mivel a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, területet, 

ezért a Kormányhivatal a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. 

(X. 29.) Korm. 10. § (3) a) pontja alapján zajvédelmi előírást nem tett. 

Hulladékgazdálkodás: 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján nagyobb mennyiségű hulladék keletkezésére sem a 

kivitelezés sem pedig az üzemeltetés során nem kell számolni. Kivitelezéskor építési hulladékok 

keletkeznek kis mennyiségben (különböző fémek, kábelek, műanyagok stb.) 

A tevékenység végzésekor a termelődött hulladék típusa és mennyisége a szezonális munkától 

függően változik. A termelési folyamatból a metszés során keletkezik biológiai úton lebomló, növényi 

hulladék. Az üzemszerűen képződő veszélyes hulladékot - talaj, olajos rongy zárható hordókban 

gyűjtik. A növényvédelem során kiürült növényvédő szerrel szennyezett göngyölegeket a forgalmazó 

visszaveszi, továbbá a gépek helyszínen történő meghibásodását követő szervizelésért külsős szerviz 

cég a felelős, így az akkor termelődött hulladékokat elviszik a területről.  

Kommunális hulladék keletkezésére szezonális munkák alkalmával kell számolni. A dolgozók a 

képződő kommunális szilárd hulladékot a szabványos szállító edényzetbe gyűjtik. Az elszállítás az 

Önkormányzat által koordinált szállítóval kommunális hulladék lerakóba szállítják. 

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.  

Talaj, földtani közeg:  
 
A kútfúrások idején a talajszennyezés elkerülése érdekében az aggregátorok tankolását, 

karbantartását környezetvédelmi előírások szerint kell végezni. A tevékenység végzésekor használt 

munkagépek rendszeres karbantartásával elkerülhető a talaj szennyezése. Havária esetén, az 

erőgépekből a földre kifolyt üzemanyag, olaj okozhat szennyezést. Ilyenkor azonnali kárelhárítással 

meg kell akadályozni a terjedést, a földre kifolyt üzemanyagot a megfelelő anyaggal (ronggyal vagy 

talajnemű anyaggal) fel kell itatni, a szennyezett földet/felitató anyagot össze kell gyűjteni. Az így 

keletkezett veszélyes hulladékot az előírásoknak megfelelően, engedéllyel rendelkező cég részére át 

kell adni és el kell szállítatni. 

Felszíni és felszín alatti vizek: 

A 078 hrsz.-ú területet északi oldalon a Géci-sűrű-csatorna, a 0123/3 hrsz-ú parcellát É-on és K-en a 

Csigér-csatorna érinti. A 0175/1-3 hrsz. parcelláknál K-NY-i irányban a Felső-Garand-csatorna, míg a 

0219 hrsz. parcellától K-re a Sima-tói-csatorna húzódik és É-ról a töltésláb alatt futó övcsatorna, nincs 

a vízfolyásokkal közvetlen érintkezés. Az öntözésre tervezett táblák szinte mindegyike vízelvezető 

árokkal övezett felszíni vízzel közvetlenül nem érintkeznek, így a vizsgált területek a felszíni víz 

szempontjából nincsenek kiemelt helyen. 

A talajvíz a területen történt mérések idején mindenütt 300 cm alatt található, tehát a vegetációban az 

öntözés kapilláris beázási zónája és a talajvíz szintje nem ér össze, a két víztükör jelentős sávval 

elkülönül egymástól. A talajvíz feltételezett áramlása iránya a felszínalakulatokat és a csatornák 

futásirányát tekintve a Csengersima 078 hrsz. ÉNY-i, a Garand-csatorna irányába, míg a többi 

parcella esetén DNy-i a vízfolyások irányába. 

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

Természetvédelem:  

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).  

Csengersima település határában 2019. március vége és június eleje között többszöri helyszínbejárást 

végeztek az öntözésre tervezett területeken. 

A Csengersima 078 hrsz.-ú területet fasor, csatorna, árok és út övezi, a parcellán őszi mélyszántás 

történt. A Csengersima 0123/1 hrsz.-ú területen őszi búzát termesztenek, a szomszédos területeken is 

mezőgazdasági művelés történik. A tábla határa É-ról a Máty-csatorna, amelynek partján cserjés 

jellemző, az ágak zuzmóval fedettek, amelyek mint indikátor szervezetek jelzik, hogy a környezet és a 

levegő szennyeződésmentes. Csengersima 0175/1-3 hrsz.-ú területen őszi mélyszántást végeztek, 

kukoricát vetettek. A környezet szántó és erdő. A Csengersima 0219 hrsz.-ú tábla alakja szabályos 

téglalap, szántó mővelésű, ősszel vetett búzával fedett. É-i sávja fiatalos telepített erdő kb. 10 ha 

kiterjedésben.  

A szántók környezetében található erdő részletek mindegyike része a Natura 2000 hálózatnak, de 

faanyagtermelő származékerdők és csak a 078 hrsz.-ú A tábla K-i szomszédja a Géci-sűrű 5A jelzésű 

erdőtag védett (L5 – Alföldi zárt kocsányos tölgyesek - 0128 hrsz. K90). 

A szántóterületek, azokat övező mezsgyék, árkok, fasorok az Á-NÉR szerint a T1 – Egyéves 

nagyüzemi szántóföldi kultúrák, S7 - Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok, OG - Taposott 

gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet kategóriákba sorolhatók. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a területeken és közvetlen környezetükben – mezsgye - 

unikális és fokozottan védett, illetve védett növényfaj nem található még a 0123/3 hrsz. 

parcellán sem. 

A növények egyike sem tápnövénye a Natura 2000 jelölő fajoknak és nem megfelelő élőhelyek, ezért 

nem keresik, inkább elkerülik a vizsgált kultúr környezetet. 

A kétéltűek a területeken alkalmilag előfordulhatnak és nagyobb valószínűséggel a vizes élőhelyek 

közelsége miatt zöld levelibéka, barnavarangy, fürge, fali zöld gyík, vízisikló. A madarak és az 

emlősök a vizsgált parcellákat élőhelyként a későbbiekben sem fogják választani, táplálkozási céllal 

azonban felkereshetik. A határvonalakon álló árkok vagy fasorok a zavartalanság és a fellelhető 

táplálék miatt akár szaporodó helyként is alkalmasak.  

Egyedi tájérték a szűk környezetben nem lelhető fel, azonban az általános tájvédelem a 

természetvédelmi oltalom alatt nem álló területekre is vonatkozik. 

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

öntözővíz használata nem okoz jelentős változást, illetve csökkenést ismert védett fajok 

populációiban, mert a terület jelenleg is intenzív szántóföldi termesztésben van. A beruházás a 

jelölő fajokat és azok élőhelyeit nem érinti, a hatásterület megegyezik a zajvédelmi 

hatásterülettel. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett 

állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más 

élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek 

lerombolása, károsítása.  

A beruházás a tájrészlet szerkezetének megváltozását jelentősen nem befolyásolja, a mezőgazdasági 

tájat alkotó elemek arányának változásával a táj karaktere nem változik meg jelentősen. 
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Az öntözés a környezeti elemek közül a talajra és levegőre jó hatással van, a növényállományban 

kedvezőbb lesz a mikroklíma. A talajra kedvezőtlen hatást gyakorolhat a túlöntözés.  A fölösleges 

mennyiségű víz rontja a növények életfeltételeit. Tartósan eltolódik a talajban a víz és a levegő 

aránya, oxigénhiány alakulhat ki. 

A Csengersima 078 hrsz.-ú területen tervezett öntözőkútból történő vízkivételnek a tábla  K-határán 

található természetmegőrzési területekre gyakorolt hatásának vizsgálata céljából részletes depresszió 

számításokat, modellezést végzett a legkedvezőtlenebb üzemeltetési paraméterek 

figyelembevételével a környezethasználó megbízásából az  AQUAMAN Kft. (4481 Nyíregyháza, 

Sóstóhegyi u. 26.). Amennyiben az öntözőtelepen kút nem üzemel, a térségben a már meglévő K-14 

és a K-21 kataszteri számú kutak egyidejű, maximális vízhozammal történő üzemeltetése esetén, a 0-

50 m közötti mélyebb vízadóban 24 cm-es vízszintsüllyedés feltételezhető. Ha a tervezett kutat a 

meglévő kutakkal egyidejűleg, maximális vízkitermeléssel üzemeltetik a számítások szerint kb. 7 cm-

rel növekszik a depresszió.  Tekintettel arra, hogy a 3 kút egyidejű, maximális vízhozammal történő 

üzemeltetése a gyakorlatban nem valósul meg azért sem, mert a különböző növények termesztési és 

öntözési időszaka eltérő. Így a vízkivételeknek nem várható negatív hatása a szomszédos védett 

területekre.  

Előzőek alapján a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által javasolt „talajvízmérő” kutak kialakítását 

a Főosztály természetvédelmi szempontból nem tartja indokoltnak, és mivel a tervezett 

tevékenységből nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, jelen eljárásban erre vonatkozó előírást 

nem tett. A talajvízszint figyelő kutak létesítésének szükségessége a vízjogi létesítési engedélyezési 

eljárásban vizsgálható.   

Felhagyásnál a területeken az ökoszisztéma ugyan hosszabb távon, de szinte magától regenerálódik. 

A felület előbb nitrogénigényes növényekkel felgyomosodik, aztán megindul a cserjékkel-fákkal való 

betelepülés. A szaporító képleteket kezdetben a táblaszélen fellelhető növények biztosítanák. Hosszú 

távon a terület erdőként funkcionálna. 

Az első időkben romlik a tájképi érték, szennyezőanyag azonban nem terheli a környezetet. A vizsgált 

terület >100 éve szántóföldi művelés alatt áll. A termőföld nemzeti vagyon, és semmi nem indokolja, 

hogy a későbbiekben megszüntetessék a művelést. 

A fentieket figyelembe véve a Főosztály nem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány 

készítését, mivel a Csengersima 078, 0175/1-3 és 0219  hrsz.-ú területeken tervezett öntözési 

tevékenység során a Khvr. rendelet 5. sz. mellékletében szereplő szempontok értékelésével 

nem feltételezhető jelentős környezeti hatás; a tevékenység az egységes környezethasználati 

engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

A Főosztály a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy a tevékenység 

megkezdéséhez szükséges, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó 

egyéb engedély beszerzése nem szükséges. 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésekre a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 

28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázata alapján került sor. 

A szakhatóság megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. 

pontja alapján került sor. 

A határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 67. § (1) 

bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, illetve 3.§, 4.§ 

és 5. §-ai szerint lefolytatott eljárásban, az Ákr. 80. § (1) bekezdés szerinti formában és a 81. § (1) 

bekezdés szerinti tartalommal hoztam meg. 
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A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) 

Korm. rendelet 9. § (1) d) pontja és (2) bekezdése, 13. § (1) c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét 

a rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

A határozat közhírré tételéről a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerint 

gondoskodok. Az így közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekintem közöltnek és az azt 

követő 15 napon belül van lehetőség a fellebbezés előterjesztésére az Ákr. 118. § (3) bekezdése 

alapján. 

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt az Ákr. 116. § (1) és (2) 

bekezdése és a 118 § (1)-(3) bekezdése biztosítja. 

Az eljárás és a fellebbezés díja a díjrendelet 2. § (1) (5) (6) (7) bekezdései és 1. sz. melléklet 35. 

főszáma alapján került meghatározásra. 

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, mint 

szakhatósággal a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján közlöm. 

Nyíregyháza, 2019. december 13. 
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