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Melléklet: 

A Csenger 0137/4 hrsz. alatti 

sertéstelep bővítésére vonatkozó 

előzetes vizsgálat 

- 

- 
    

HATÁROZAT 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a TRIAGRO Nemzetközi Mezőgazdasági Kft. 

(4731 Tunyogmatolcs, Klein telep – továbbiakban: környezethasználó) megbízásából eljáró ENVIRO-

EXPERT KFT. (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban a 

benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció és hiánypótlás alapján megállapította, hogy a Csenger 0137/4 

hrsz. alatti sertéstelep kapacitás növelésének megvalósításából nem feltételezhető jelentős környezeti 

hatás és a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 
 

A tevékenység megkezdése előtt a Főosztály – környezetvédelmi, természetvédelmi és 

hulladékgazdálkodási hatósági – hatáskörébe tartozó egyéb engedély beszerzése nem szükséges. 

 

A tervezett tevékenység az alábbi előírások betartása esetén nem lesz jelentős hatással a környezetre: 

Levegőtisztaság-védelem: 

1. Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. 

2. A sertéstelep működtetése során a szagterhelés megelőzése, csökkentése érdekében folyamatosan 

biztosítani kell a BioAmp technológia alkalmazását. A BIOAMP enzim adagolásának megválasztásánál 

törekedni kell a gyártói tájékoztató szerinti, akár 60-90%-os ammónia kibocsátás csökkentéshez javasolt 

mennyiséghez. 

3. A BIOAMP enzim adagolását – időpontját, mennyiségét - dokumentálni kell, melyet helyszíni ellenőrzés 

során be kell mutatni az ellenőrzést végzőnek.  

4. A környezethasználónak levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést kell készítenie az új istállóépület 

üzembe helyezését követő 30 napon belül (a D1, D2, D3 és a tervezett épületet egy diffúz forrásként kell 

bejelenteni.) 

 

Természetvédelem: 

1. A munkálatok tényleges megkezdése előtt 5 nappal telefonon értesítsék a területileg illetékes 

természetvédelmi őrt (Habarics Béla +36-30/625-2116), akinek az utasításait be kell tartani. 

2. A beruházás során kizárólag a tárgyi ingatlanon történhet munkavégzés, a környező területek 

igénybevétele tilos. 

3. Az építés során ügyelni kell arra, hogy a megnyitott földárkok (pl.: alapzat) a lehető legrövidebb ideig 

maradjanak nyitva, így elkerülhető, hogy azokba védett kétéltűek, hüllők hulljanak bele. Amennyiben ez 

mégis előfordulna, azokat a betemetés, betonozás előtt el kell távolítani. 

4. A burkolt területek arányát szorítsák a lehető legkevesebbre, törekedjenek minél nagyobb kiterjedésű 

zöldfelületek létrehozására. 

5. A telepen kialakított zöldfelületeket az üzemeltetés során folyamatosan gondozni szükséges (gyeppótlás, 

kaszálás, nyírás, gyommentesítés). A takarást biztosító út menti fás szárú növényállomány rendszeres 

utógondozásáról, ápolásáról (öntözés, gyommentesítés, szükség szerint pótlás, stb.), a 

környezethasználónak gondoskodnia kell. 
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6. A rágcsálók irtására olyan természetvédelmi szempontból elfogadható módszert kell alkalmazni, amellyel 

megelőzhető a környező területek ragadozóinak károsodása. Az elpusztult rágcsálók tetemeit az irtást 

követően össze kell gyűjteni. 

7. Az épületek ereszei, padlásterei védett, fokozottan védett madárfajok, ill. egyes esetekben emlősfajok 

(denevér) potenciális fészkelő- és pihenőhelyei lehetnek. Amennyiben ezen állatfajok jelenléte ezeken a 

helyeken nem kívánatos, úgy megtelepedésük megakadályozását (pl.: fészekeltávolítás) - kizárólag a 

természetvédelmi hatóság véglegessé vált engedélyének megszerzését követően - a fészkelési / költési / 

utódnevelési időszakon kívül lehet megoldani. 

8. Az épületek szellőzését biztosító szellőztető rendszereket ráccsal vagy hálóval kell ellátni, amely 

megakadályozza a madarak berepülését és sérülését. Védett vagy fokozottan védett állatfaj egyedeinek 

zavarása, károsítása, elpusztítása tilos! 

9. Külső megvilágításként csak az épületek működéséhez feltétlenül szükséges számú lámpatestet szabad 

elhelyezni, melyek kizárólag a fényt igénylő tevékenységek végzésének idején szabad működtetni 

(pl.:mozgásérzékelő).  

10. Az épületek, építmények tervezése, kivitelezése során kerüljék a csillogó felületeket, a környezetből 

kitűnő, élénk, szokatlan színeket.  

11. A jelenleg is meglévő takarófásítást továbbra is fenn kell tartani, a faegyedek esetleges pótlásáról 

gondoskodni szükséges. 

12. A kialakítandó épületek villamos energia ellátásához új szabadvezeték hálózat kizárólag madárbarát 

módon alakítható ki. 

 

Szakkérdés vizsgálatában tett előírások:  

Termőföldvédelmi előírás: 

- A sertéstartás során – a bővítés után is – be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld 

védelméről) 43.§ (1) bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos mezőgazdaságilag 

hasznosított területeken a talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld – a 

bejelentett területeken kívül – hígtrágyával, valamint egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékkal 

nem szennyeződhet. 

- Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és 

nyilvántartás rendjéről) 10. §. (1) és (2) bekezdései az 1. §. b) pontja szerint állattartást folytatók 

részére nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő! 2017.-től minden év március 

31.-ig a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak kell a rendelet 

mellékletében meghatározott adatokat elektronikus úton megküldeni. 

 

Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/1066-1/2022.ált. számon 

kiadott szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírások betartása mellett járult hozzá a tervezett 

tevékenység megvalósításához: 
1. A telephelyi vízilétesítmények üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a vonatkozó 

érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

2. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telephelyi létesítmények 
kialakításánál és használatánál, a tevékenység végzésénél, a szennyvíz- és csapadékvíz 
elhelyezésénél a felszín alatti vizek védelmének szabályairól szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 
előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

3. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a 
talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a 
tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez 
szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 
együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó 
minőség romlást. 
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4. A csapadékvíz akkor szikkasztható el a területen, ha az elszivárogtatásra használt területen a 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.§-a figyelembevételével a talajvíz és a földtani közeg 
szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” 
szennyezettségi határértéket nem haladja meg. 

5. A felszíni és felszín alatti vizek védelmében a szennyvizek, csurgalékvizek, szennyezett 
csapadékvizek, hígtrágya elvezetését, gyűjtését szolgáló létesítmények műszaki állapotát, 
vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni kell, az ellenőrzés tényét és eredményét dokumentálni, 
valamint biztosítani, hogy azokból elszivárgással, túlfolyással szennyezőanyag a környezetbe ki ne 
juthasson. 

6. Tilos a kerékfertőtlenítőben keletkező és egyéb szennyezett vizek csapadékvíz rendszerbe történő 
bevezetése, elszikkasztása. 

7. Tilos szennyezett vizek csapadékvíz-elhelyező rendszerbe történő bevezetése, elszikkasztása. 

8. A csapadékvíz elvezető művek tisztításáról, karbantartásáról gondoskodni kell. 

9. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. §-ának (8) bekezdése alapján, a tárgyévben a részletes 
FAVI adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást - az anyagforgalomban bekövetkezett 25%-
nál nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden esetben - be kell jelenteni az illetékes vízvédelmi 
hatóságnál a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal, a tárgyévet követő év március 31-ig.  

 

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. 

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 határozatot hirdetményi úton közlöm. 

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, 

amely ellen - a közléstől számított harminc napon belül - közigazgatási pert lehet indítani, amelyet  a 

Debreceni Törvényszékhez (4026 Debrecen Perényi u.1.) címzett, de a Főosztályon írásban vagy 

elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kezdeményezni. 

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény (továbbiakban: Itv.) 45/A. §-a határozza meg, amelyet a 74. §-ban meghatározott módon kell 

megfizetni.  

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, 

tárgyalást tart. 

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

keretében támadható meg. 

INDOKOLÁS 

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

január 14. napján előzetes vizsgálat lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be a Főosztályra a Csenger 

0137/4 hrsz. alatti sertéstelep kapacitás növelésére vonatkozóan.  

A tervezett tevékenység: 

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. 
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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. 

 

A kérelem elbírálása: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) 

bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 3. sz. 

melléklet 6. e) pontja (Intenzív állattartó telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) egyéb 

állatok számára hígtrágyás technológia alkalmazása esetén 200 számosállattól), és a 3. sz. melléklet 130. 

pontja (a 3. sz. melléklet 1 -75., 80-85., 89-94., 96-101., 103., 105-128. pontjában felsorolt tevékenység vagy 

létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. 

számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása) 

alapján a tervezett tevékenység megvalósítása a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott 

döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 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 igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) 1. számú melléklet 35. fő-

száma alapján 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint, amelyet az ügyfél a Főosztály 825-2/2022. sz. 

végzése alapján megfizetett. 

Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül a 825-1/2022. 

ügyszámú levélben tájékoztatta az ügyfelet, hogy a Főosztály az előzetes vizsgálat ügyében benyújtott 

kérelmet teljes eljárásban bírálja el. 
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A Khvr. 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, a kérelmet és mellékleteit a 825-

3/2022. ügyszámú iratában a tervezett beruházás telepítési helye szerinti település, Csenger Város 

Jegyzőjének megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közhírré tételének időtartama alatt sem a Főosztályhoz, sem az 

érintett település jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel.  

A Főosztály a 825-4/2022. számú végzésében a közigazgatási hatósági eljárás megindításáról tájékoztatta, 

valamint megkereste a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot, mint a természeti értékek 

természetvédelmi kezelőjét, hogy közölje az ügy tárgyát képező ingatlanok vonatkozásában rendelkezésükre 

álló természetvédelmi adatokat, illetve az eljárás szempontjából releváns tényeket. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 478-2/2022. számú levelében tájékoztatta a Főosztályt, hogy a 

megkeresésben szereplő Csenger 0137/4 hrsz.-ú területen található sertéstelep közvetlen környéke nem érint 

természetvédelmi jelentőséggel bíró területeket, ezért ügyféli nyilatkozatot az eljárás során nem kívánnak 

tenni. 

A Főosztály a 825-7/2022. számú levelében a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján tájékoztatta Csenger Város 

Önkormányzatát, hogy a tevékenység telepítési helye szerinti önkormányzat az előzetes vizsgálati 

eljárásban ügyfélnek minősül. Az önkormányzatot, mint ügyfelet az eljárásban megilletik az Ákr. szerinti 

ügyféli jogok, valamint a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján az előzetes vizsgálati eljárás kérelme és 

mellékletei tekintetében 15 napon belül nyilatkozhat. 

Csenger Város Önkormányzata az eljárás során ügyféli nyilatkozatot nem tett.  

 

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

igénybevett szakértők állásfoglalása és a rendelkezésre álló adatok alapján ítéli meg a tervezett tevékenység 

környezetre gyakorolt hatását, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. 

 

A Főosztály a 825-8/2022. számú végzésében az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

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

szereplő szakkérdésekben szakhatóságként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot kereste meg.  

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/1066-1/2022.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában előírások betartása mellett járult hozzá a tervezett tevékenység megvaló-

sításához. A szakhatóság előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza.  

Állásfoglalásának indokolása az alábbi:  

 

„A Főosztály 2022. január 29-án érkezett 825-8/2022. számú megkeresésében a Triagro Nemzetközi 

Mezőgazdasági Kft. (4731 Tunyogmatolcs, Klein telep) által kérelmezett, Csenger 0137/4 hrsz. alatti 

sertéstelep bővítésének előzetes vizsgálata ügyében indult eljárásban szakhatósági állásfoglalás 

megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.  

A Főosztály 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.” 

 „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 rendelkező részben foglalt előírások maradéktalan betartása esetén, a sertéstelepen folytatott 

tevékenységből vízbázis, illetve vízvédelmi szempontból, a felszíni és felszín alatti vizekre károsító hatás nem 



6 
 

feltételezhető, a károsító hatás bekövetkezése megelőzhető, kizárható. A tevékenység az árvíz és a jég 

levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

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

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. 

(XII. 25.) KvVM rendeletben Csenger település az érzékeny felszín alatti területek közé került besorolásra. A 

telephely kijelölt, vagy becsült felszínalatti ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetet nem érint. 

A Triagro Kft. a Csenger 0137/4 hrsz.-ú ingatlanon sertéstelepet üzemeltet, melynek bővítését tervezi, ebben 

az ütemben kerül sor a 3. számmal jelölt malacnevelő épület rekonstrukciójára, így a telep további férőhellyel 

bővül. Az első szakaszban az épület belső rekonstrukciója történik, a második szakaszban a technológia 

berendezéseinek telepítése történik. 

A telepen két rétegvíz kút található, az egyik a vízellátást (K-43) biztosítja, a másik tartalékkútként (K-44) 

funkcionál. A mélyfúrású kutakon túl a vízellátás részét képezi a 150 m3-es víztorony és 705 m hosszú ivóvíz 

nyomóvezeték. A legjelentősebb vízfelhasználás az állatok itatására felhasznált vízmennyiség, a 

vízfelhasználás kisebb részét a hígtrágyás technológiának köszönhetően az állati ürülékek eltávolítására 

fordítják. 

A telep lekötött éves vízmennyisége 15403 m
3
/év, a telep bővítése kapcsán megnövekedett vízigénye nem 

haladja meg ezt a mennyiséget. Az éves vízkészlet-járulék bevallásban feltüntetett adatok alapján 2021. 

évben 7938 m
3
 víz került felhasználásra a telephelyen. 

A telep területén nem jelenik meg új elem, egy meglévő épületet újítanak fel belülről, amely így a 

legmagasabb műszaki színvonalnak fele majd meg. 

A hígtrágyatároló medence az 1. rekonstrukció során került megépítésre, a tárolókapacitás méretezésénél a 

tervezett teljes telepi rekonstrukciót vették figyelembe, így a jogszabályban előírt 6 hónap tárolókapacitást 

jóval meghaladja.  

A vízbe történő kibocsátások és azok alapvető potenciális forrásai a következők lehetnek:  kommunális 

szennyvíz, hígtrágya, az utakról és egyéb felületekről elvezetett esetlegesen szennyeződő csapadékvíz.  

Az esetleges szennyezés megelőzése érdekében a felszín alatti műtárgyak vízzáró kivitelben készültek. 

A felszín alatti vizek érintettségét vizsgálva megállapították, hogy a telepen tervezett tevékenység olyan 

technológiai elemet nem tartalmaz, amely szennyezést eredményezne a felszín alatti víztestek tekintetében, a 

felszín alatti víztestek káros hatás nem érheti. A telephely burkolt felületén és az épületekről lefolyó 

mértékadó csapadékvizek közvetlenül nem vezethetők el, a telepen belül elszikkad. 

A Triagro Kft. rendelkezik a Csenger 0137/4 hrsz. alatti sertéstelep vízellátására, szennyvíz-, és csapadékvíz 

elhelyezésére vonatkozó, 36500/3133-16/2017.ált. és 36500/3133-1/2017.ált. számú határozatokkal 

módosított, 3041-12/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel, melynek érvényességi ideje 2022. 

december 31. 

A Triagro Kft. rendelkezik a Csenger 0137/4 hrsz. alatti, a sertéstelep vízellátását biztosító 1. számú 

mélyfúrású kútra vonatkozó, 36500/7011-13/2017.ált. és 541-1/2013. számú határozatokkal módosított, 100-

71/2002. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel, melynek érvényességi ideje 2022. december 31. 

A Triagro Kft. rendelkezik a Csenger 0137/4 hrsz. alatti, a sertéstelep vízellátását biztosító 2. számú 

mélyfúrású kútra vonatkozó, 36500/7012-13/2017.ált. és 540-1/2013. számú határozatokkal módosított, 100-

72/2002. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel, melynek érvényességi ideje 2022. december 31. 

A Triagro Kft. rendelkezik a Csenger 0137/4 hrsz. alatti területen lévő 3 db talajvízfigyelő kútra vonatkozó, 

36500/1488-1/2017.ált. számú határozattal módosított, 9314-10/2012. számú vízjogi üzemeltetési 

engedéllyel, melynek érvényességi ideje 2022. november 15. 

A vízilétesítmények üzemeltetésénél, vízhasználatok gyakorlásánál a vonatkozó vízjogi üzemeltetési 

engedélyekben foglaltak betartását a rendelkező részben foglaltak szerint előírtam. 

A talajvíz vízminőségi állapotának figyelemmel kísérésére a monitoring rendszert a vízjogi üzemeltetési 

engedélyben előírtaknak megfelelően üzemeltetni kell. 

A talajvíz vízminőségi állapotának figyelemmel kísérésére a rendelkező részben maghatározott időközönként 

az aknák megfelelő szigetelését vízzárósági próbával ellenőrizni kell. 
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Amennyiben a vízzárósági próba azt mutatja, hogy az aknák szigetelése nem megfelelő, úgy a hibát ki kell 

javítani és a vízszennyezés kizárásának/felderítésének érdekében furatokból vízmintát kell venni és a 

vízmintavételi jegyzőkönyvet a vízminőségvédelmi hatóság részére meg kell küldeni. 

Amennyiben a vízzárósági próba nem tár fel hibát, úgy a talajvíz vízminőség vizsgálatát az egységes 

környezethasználati engedély felülvizsgálatakor kell elvégezni. 

A fedett, szigetelt aljzatú épületekben végzett tevékenység, a vízzáróan és zárt rendszerben kialakított 

szennyvíz és csurgalékvíz tárolás, valamint a technológiai fegyelem szigorú betartása mellett végzett 

tevékenység esetén a felszín alatti és felszíni vizek szennyeződése kizárható. 

Az engedélyköteles tevékenységet megkezdeni szándékozó a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (2) bek. aa) pontja alapján FAVI adatszolgáltatásra köteles. A 219/2004. (VII. 

21.) Korm. rendelet 35/A §-nak megfelelően „az adatszolgáltatást elektronikus úton kell megküldeni a felszín 

alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 

miniszteri rendelet szerinti adattartalommal”. A FAVI elektronikus adatszolgáltatás rendjére, a kötelezettség 

végzésére vonatkozó információk a http://web.okir.hu/hu/ weboldalon találhatók. 

A tevékenységek végzésének vízvédelmi feltételeiről, követelményeiről a felszín alatti és felszíni vizek jó 

minőségi állapotának elérése, biztosítása érdekében a vizek szennyeződésének megelőzéséről a felszín alatti 

vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a felszíni vizek 

minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. és 9. §-a alapján 

rendelkeztem. 

A létesítmények gondos üzemeltetése, karbantartása, a technológiai fegyelem szigorú betartása mellett a 

szennyvíz- és csurgalékvíz gyűjtő létesítményekből elszivárgással, túlfolyással szennyezőanyag a 

környezetbe nem kerülhet, a kültéri csapadékvizek, a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződése 

megelőzhető. A vizek szennyeződésének megelőzésére, kizárására vonatkozóan külön előírást tettem. 

A meglévő vízilétesítmények üzemeltetésénél, vízhasználatok gyakorlásánál a vonatkozó vízjogi üzemeltetési 

engedélyekben foglaltak betartását a rendelkező részben foglaltak szerint előírtam. 

A felszín alatti víz veszélyeztetésével, terhelésével járó tevékenységek jellemzőire vonatkozó részletes FAVI 

adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változás bejelentéséről a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § 

(8) bekezdései alapján rendelkeztem. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben valamint a vízjogi 

üzemeltetési engedélyekben előírtak betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, valamint a 

technológiai rend betartásával 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, az 531/2017. (XII. 

29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú 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 Igazgatóság 

részére megküldeni szíveskedjen.” 
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A Főosztály a 825-9/2022. számú ügyiratában a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. 

számú melléklet 1. táblázata alapján, a hatáskörükbe tartozó szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban  

-  az 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztályát, 

- az 5. számú melléklet I. táblázat 5. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Szabolcs- Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, 

- az 5. számú melléklet I. táblázat 6. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztályát, 

- az 5. számú melléklet I. táblázat 4. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi, 

Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztályát 

kereste meg. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály az SZ/106/00221-2/2022. számon a kulturális 

örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálatát megszüntette. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 

Osztály az SZ/NEF/0249-2/2022. számú szakkérdés vizsgálatában megállapította, hogy a tervezett 

kapacitásbővítés megvalósítása jelentős környezet-egészségügyi hatást nem eredményez, így az engedély 

kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására javaslatot 

nem tesz. 

Szakkérdés vizsgálatát az alábbiakkal indokolta: 

„A TRIAGRO Nemzetközi Mezőgazdasági Kft. (4731 Tunyogmatolcs, Klein telep) meghatalmazásából eljáró 

ENVIRO-EXPERT KFT. (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4400 

Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, Csenger 0137/4 hrsz. alatti sertéstelep bővítésének előzetes környezeti 

vizsgálata ügyében kérelmet terjesztett elő. Az eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztálya meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai állásfoglalás kialakítására 

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. (111.30.) 

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: 

- a tervezett sertéstelep bővítés 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. (111.30.) 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 
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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 Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 

Osztály SZ/84/00238-2/2022. számú szakkérdés vizsgálatában tett előírásait a határozat rendelkező része 

tartalmazza. Indoklása az alábbi: 

„A Kft. az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének az 

előző  adatszolgáltatási időszakban (2020. január 1. - 2020. december 31.) eleget tett.  

A Triagro Kft. (4731 Tunyogmatolcs, Klein telep) kérelmére SZ-10/84/01043-2/2017. számon igazolást 

adtunk ki a sertéstelepen keletkező hígtrágya termőföldön történő felhasználásához. Az igazolás 2022. április 

4.-ig érvényes! A hígtrágya felhasználással érintett összesen 22,4636 ha nagyságú területen az évente 

keletkező hígtrágya biztonságosan elhelyezhető Szamosangyalos és Csenger települések határában. 

Talajvédelmi szempontból a sertéstelep bővítésének - előírásaink betartása mellett - 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. (Ill. 30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 28. § (2) bekezdés és az 5. 

számú melléklet 1. táblázat 5. pontja, illetve a mellékelt előzetes vizsgálati dokumentáció (készítette: Enviro-

Expert Kft. /4028 Debrecen, Hadházi út 7. 1/5./; készült: Debrecen, 2022. január) 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 Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztálya a HB/15-

ERD/03257-2/2022. számú szakkérdés vizsgálatában emelt kifogást az engedély kiadásával szemben. 

Indoklása az alábbi: 

„Az erdészeti hatóság a kérelem mellékleteként benyújtott dokumentáció, valamint nyilvántartása, az 

Országos Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: Adattár) adatai alapján megállapította, hogy a tervezett 

beruházás az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

(továbbiakban: Evt) 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti erdőnek minősülő vagy 13.§ (1) bekezdés szerinti 

erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet nem érint. A tervezett beruházás 

szakszerű létesítés és üzemeltetés mellett a környező erdőterületekre káros hatást nem gyakorol.  

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 erdőről, az erdő védelméről és 

az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben meghatározott erdőnek.  

Az erdőként nyilvántartott területek elhelyezkedése a www.erdoterkep.nebih.gov.hu weblapon megtekinthető. 

Fentiek alapján az erdészeti hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint adta meg állásfoglalását. 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal erdészeti hatósági feladatkörében eljáró Agrárügyi Főosztály 

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. 

Az erdészeti hatóság a szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint 

az 5. sz. melléklet 1. táblázata alapján vizsgálta meg.” 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható kör-

nyezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

 

 

 

http://www.erdoterkep.nebih.gov.hu/
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Környezeti zaj 

A vizsgált terület Csenger Ny-i részén helyezkedik el. A telep a 4924-es útvonaltól 150 m-re található a város 

előtt közvetlenül, az utolsó lakóházaktól 248 méterre. A terület közvetlen környezetében alapvetően 

mezőgazdasági művelés és gyümölcstermesztés folyik. 

A számítások alapján a telephely legnagyobb zajvédelmi hatásterületének határa a telephely mértani 

középpontjától számítva 157 m-re helyezkedik el. 

Mivel a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, ezért a környezeti zaj 

és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 10. § (3) a) pontja alapján az 

üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítását nem kell kérnie, így a Főosztály előírást nem tett. 

Szállítási tevékenység csak a nappali időszakban történik.  

A szállítás miatti gépjárműforgalom, a megadott szállítási adatok alapján nem okoz 3 dB mértékű járulékos 

zajterhelés-változást a szállítási útvonalon. 

Levegőtisztaság-védelem: 

A TRIAGRO Kft. (4731 Tunyogmatolcs, Klein telep) a 4765 Csenger, 0137/4 hrsz. alatti (KTJ: 100 902 678) 

Sertéstelep megnevezésű telephelyének P5 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrására 2026. június 29-ig 

érvényes a Főosztály által kiadott 3995-3/2021. számú határozatba foglalt levegőtisztaság-védelmi 

engedéllyel rendelkezik.  

A telep bűzkibocsátásának legnagyobb hatástávolsága (3 SZE/m3) a dokumentáció alapján: 296 m (észak-

nyugati irányba), a hatástávolságon belül állandóan lakott ingatlan nem található. 

A lagúnás rendszerbe időszakosan BIOAMP enzimet adagolnak az ammónia kibocsátás csökkentése 

érdekében, mely anyag a gyártói tájékoztató szerint akár 60-90%-kal is csökkenti az istálló ammónia 

kibocsátását. A dokumentációban bemutatott számításhoz a kibocsátást az elővigyázatosság elvét 

figyelembe véve csak 20%-kal csökkentették. Az ammónia (NH3) esetében a 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendelet értelmében a legnagyobb hatástávolság az „A” feltétel alapján határozható meg, vagyis a felületi 

forrástól 320 m. 

A sertésólak por emissziójának (PM10) legnagyobb hatástávolsága a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

értelmében a „C” feltétel alapján határozható meg, vagyis a felületi forrás szélétől 118 m. 

Az üzemelés járműforgalma átlagosan 0,5%-os légszennyező anyag kibocsátás növekedést okoz. 

A hatásterületen belül lakóingatlan nem található. 

A bűzzel járó tevékenységre vonatkozó szabályokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. 

rendelet 30.§ (1) és (2) bekezdése alapján állapította meg a Főosztály. 

Megállapítható, hogy a dokumentációban bemutatott műszaki intézkedések megvalósításával, a rendelkező 

részbe foglalt előírások betartásával levegőtisztaság védelmi szempontból a tevékenység megvalósításából 

jelentős környezeti hatás nem várható. 

Éghajlatvédelem: 

A benyújtott klíma kockázatelemzés szerint a tervezett kapacitásbővítés megvalósítása sem rövid, sem pedig 

hosszú távon nem befolyásolja az elhelyezkedési hatásterületének éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási 

képességét. 

A tervezett tevékenység éghajlatvédelmi szempontból nem kifogásolható. 

Élővilág-, tájvédelem: 

A rendelkezésére álló adatok és a benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezési terület 

természetvédelmi oltalom alatt nem áll; nemzetközi, országos vagy helyi jelentőségű védett természeti-, vagy 

Natura 2000 terület a felülvizsgált ingatlanon nincs, nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak. A Hortobágyi 

Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisa alapján a tárgyi ingatlanról nem rendelkezik releváns védendő 

természeti érték előfordulásáról.  

A már meglévő sertéstelep környezetében főleg mezőgazdasági művelésű területek találhatóak. A tervezési 

területtől nyugatra gyümölcsös, északra és keletre közút és ipar terület, délre pedig szántó helyezkednek el. A 

tervezett telephely helyszínének jelenlegi állapota is ipari terület. 
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 Botanikai és zoológiai vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy a tervezett telep helyszíne fajok és 

élőhelyek tekintetében különleges természeti értéket nem képvisel. A vizsgált élőhelyeken védett növényfajok 

egyedei nem kerültek elő. Egyes védett állatfajok megjelenésére legfeljebb a közvetett hatásterületen, eseti 

jelleggel, főként táplálkozás vagy vándorlás okán lehet számítani. Összességében a közvetett hatásterületen 

előforduló vadon élő állatfajok közül a potenciálisan fészkelő madárfajok tekinthetők hatásviselőknek, 

azonban a rájuk gyakorolt hatás a létesítés fázisában várhatóan semleges, vagy minimális.  

A Főosztály a védett állatfajokkal kapcsolatos rendelkezéseket a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvény (Tvt.) 43. § (1) bekezdése alapján írta elő, mely 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 Tvt. 43. § (2) bekezdése a) és l) 

pontja alapján a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj állományának 

szabályozásához, illetve egyede fészkének áttelepítéséhez. 

A tervezési terület és közvetlen környéke kultúrtáj, funkcióját tekintve mezőgazdasági táj. A  beruházással 

érintett területen a kivitelezési munkálatok során fakivágásra nem fog sor kerülni,  mivel a tervezési területen 

fás szárú vegetáció nem található. A telep tájképi hatásai a megközelítéséül szolgáló utakról sem lesz 

számottevően érzékelhető, mivel a bővítés a már jelenleg is sertéstelepként üzemel. A telephely nem tűnik 

majd ki az ipari és mezőgazdasági szolgáltató tájhasználatba és tájkarakterbe. A beruházás hatása 

tájképvédelmi szempontból – mint alapvetően minden más alapvetően termelési célú építmény, épület 

elhelyezése a tájban – önmagában értékelhető ugyan negatívan, azonban ez a hatás viszonylag korlátozott 

mértékben érvényesül, és megfelelő odafigyeléssel (pl. építőanyagok, színek megfelelő megválasztása) 

semlegesíthető. Takarófásítás jelenleg is van a telep környezetében. Tájvédelmi szempontból intézkedés 

nem szükséges, a meglévő takaró fásítás fenntartása továbbra is indokolt. 

A rágcsáló- és rovarirtás vonatkozásában az alkalmazott irtószer helyes megválasztásával elkerülhető a 

védett ragadozók populációinak károsodása, ezért erre vonatkozóan előírást tettem. 

A fentiek és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 478-2/2022. sz. szakmai véleménye alapján a tervezett 

tevékenységgel szemben természet- és tájvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, a rendelkező 

részben tett előírások betartása esetén a tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért. 

 

Hulladékgazdálkodás:  

A Főosztály a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet I/18. pontja alapján megvizsgálta a 

hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi 

követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó 

környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék 

kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, és az 

alábbiakat állapította meg: 

A környezethasználó a telephelyen engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez. 

A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat (csomagolási hulladékok,  

törlőkendő, védőruházat,  gyógyszeres göngyöleg, karbantartási hulladékok) munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, 

amelynek kialakítása megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13.§-ában foglaltaknak.  

A munkahelyi gyűjtőhely a szociális épületen belül került kialakításra, zárható, a technológiai folyamatoktól 

elkülönülő helyiségben. A gyűjtőhelyen a hulladékokat zárható tárolóedényzetben, egymástól elkülönítve 

gyűjtik, a tárolóedényeket felirattal látják el.  

A hulladékokat az előírásoknak megfelelően maximálisan 6 hónapig gyűjtik, azt követően engedéllyel 

rendelkező szakcég részére kerülnek átadásra. 

A telephely keleti részén, a bejáratnál kialakításra került egy állati hulla gyűjtőhely. A hullákat konténerben 

tárolják az elszállításig. 

A fentiek alapján hulladékgazdálkodási szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem 

indokolt. 
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Földtani közeg: 

A dokumentációban bemutatott műszaki intézkedések és alkalmazott technológia pontos betartása, valamint 
a szakszerű kivitelezés és üzemvitel esetén várhatóan nem okoznak szennyezést.  

 

A Főosztály döntését a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak, a szakhatóság állásfog-

lalása, a szakkérdésben adott nyilatkozatok, a megkeresésre adott válasz alapján hozta meg, és megálla-

pította, hogy a Khvr. 5. sz. mellékletében szereplő szempontok figyelembevételével a tervezett tevékenység 

megvalósításából a rendelkező részben szereplő előírások betartása esetén nem feltételezhető olyan 

jelentős környezeti hatás, amely környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását szükségessé tenné.  

A Főosztály a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy az eljárás tárgyát képező 

tevékenység mely, a környezetvédelmi hatóság által kiadott végleges engedély birtokában végezhető.  

A határozatot a Kvt. 67. § (1) bekezdése és a Khvr. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, illetve a Khvr. 3.§, 

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

bekezdés szerinti tartalommal hoztam meg. 

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 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) c) 

pontja és (2) bekezdése, 13. § (1) c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 8/A. § (1) bekezdése 

állapítja meg. 

A Főosztály hulladékgazdálkodási hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. 

(III. 12.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés a) pontja, illetékességét a rendelet 1.§ (2) bekezdése állapítja meg.  

A határozat közhírré tételéről a Khvr. 5. § (6) bekezdése szerint gondoskodok. Az így közölt döntést a közzé-

tételét követő 15. napon tekintem közöltnek. 

 

A határozat ellen a közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdés rendelkezése biztosítja. 

A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 

13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) 

bekezdése alapján határoztam meg. A keresetlevél tartalmi követelményeit a Kp. 37. §-a határozza meg.  

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

(továbbiakban E-ügyintézési tv.) alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett a keresetlevelet 

is kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon 

nyújthat be. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az E-ügyintézési tv. 9. §-a határozza meg. 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban 

alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendeletben foglaltak szerinti nyomtatványon is 

előterjesztheti (19. számú melléklet). Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus 

kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is 

elektronikusan kézbesít részére. Ezen esetben a keresetlevél a https://e-

kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával nyújtható be a közigazgatási 

döntést hozó szervnél. 

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik 

fél sem kéri tárgyalás tartását, s azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül a határoz. 

Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt 

igazolási kérelemnek nincs helye.  

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
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A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét és a megfizetésének módját az Itv. 

45/A. §-a és a 74. §-a határozza meg.  

 

Az eljárás 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, 

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

 

Nyíregyháza, 2022. február 23. 

 

 

Román István 

kormánymegbízott 

nevében és megbízásából 

Katona Zoltán 

osztályvezető 

 

 

 

Értesülnek: Elektronikus úton tértivevénnyel: 

Véglegessé válás előtt: 

1. ENVIRO-EXPERT KFT. (14100110) 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

5. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály 

6. Csenger Város Jegyzője 

7. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

8. Irattár 

Véglegessé válás után: Elektronikus úton 

9. ENVIRO-EXPERT KFT. (14100110) 
 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. 


