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KÖZLEMÉNY 
 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, 

ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon a Catfish Kft. (1122 Budapest, 

Bíró utca 9/A. 1. em. 3.) meghatalmazásából eljáró Enviro-Expert Kft. (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I. em. 5.) 

kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indu a Nyírcsászári 0106/5 hrsz-ú ingatlanon tervezett recirkulációs 

rendszerű halnevelő megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 6401/2021. 

Az eljárás megindításának napja: 2021. november 18. 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

Az ügyintéző neve: Biróné Pájer Judit 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 598-940 

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. november 22. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A tervezett halnevelő telep Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyírcsászári község külterületén, a település ÉK-i 

részén valósul meg. 

Az érintett ingatlan alapadatai: 

Település Hrsz. Területe (m2 ) Művelési ág 

Nyírcsászári 0106/5 27.263 kivett telephely 

A tervezett recirkulációs rendszer /recirkulációs akvakultúra-rendszer- (RAS)/ elhelyezése zárt épületben történik, 

hogy elkerüljék a patogének bejutását, a hasznos bakteriális lebontást akadályozó, a halak számára is kedvezőtlen 

algásodást, valamint, hogy csökkentsék a szélsőséges téli-nyári hőingást, a fűtési költségeket, illetve, hogy védjék a 

halakat a közvetlen napsugárzás káros hatásaitól.  

A tervezett üzemben a halnevelés 3 elkülönített egységben zajlik:  

- a kis (575,96 m2 ), 

 - a közepes (897,76 m2 ) és a  

- nagy (1 667,56 m2 ) halnevelőben. 

A tervezett üzemépület a telek középső részén épül szabadon álló elhelyezési móddal. Az épületen belül, de a 

nevelőtértől elválasztva kerülnek kialakításra technológiai berendezések helyéül szolgáló helyiségek, mint az 

etetőanyag tároló, gépészeti tér, lift, vízgépészet és labor. A szociális helyiségek a földszinten és az emeleten is 

kialakításra kerülnek: irodák, étkezők, fehér és fekete öltözők, zuhanyzók és WC helyisége. 

Kommunális vízellátás: Az ingatlan ivóvízellátása közműről, vízmérőn keresztül történik. 

Használati melegvíz-ellátás: 1000 l-es használati melegvíz (HMV) bojlerről tervezett. A HMV bojlerek közvetett fűtése 

napelemes rendszerről, kiegészítő fűtése kondenzációs gázkazánról történik. 

Technológiai vízellátás: A recirkulációs rendszer technológiai vízellátását közműhálózatról biztosítják. A technológiai 

víz – pisztrángtermelésre ideális – kb. 16°C-os hőfokát a medencék földbe süllyesztésével, illetve a nyári meleg 

napokon a terem hűtésével biztosítják. 

A kommunális szennyvíz az épületből – tisztítóaknán keresztül – csatlakozik a telepi szennyvízátemelőkig és 

előregyártott műanyag szennyvíztárolókig. 
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A RAS rendszerről kikerülő technológiai szennyvíz előtisztítása 120 m3 /nap kapacitású földbe süllyesztett kültéri 

előregyártott előtisztítóval történik. 

Az előkezelt, tisztított technológiai szennyvizet egy füzes szikkasztó mezőre öntözik ki. A szikkasztók három részből 

állnak: előülepítő, biológiai előtisztítást biztosító egység, felszín alatti elosztó csőhálózat. 

 

A telep létesítése, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 9. pontja alá tartozik [„Haltenyésztés intenzív ketreces 

vagy medencés haltermelő üzemben (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe)”]. 

A tevékenységgel érintett település: Nyírcsászári 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

A tevékenység légszennyező anyag kibocsátásának a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint meghatározott 

hatástávolságát a munkagépek nitrogén-oxid emissziója határozza meg, a legnagyobb számított hatásterület 110 m. 

A legnagyobb kiterjedésű hatásterületet a létesítés zajvédelmi szempontú hatásterülete határozza meg, mely az 

munkaterület mértani középpontjától számított 137,9 méter.  

Országhatáron átterjedő környezeti hatások: Országhatáron átterjedő környezeti hatás nem várható. 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti 

székháza hirdetőtábláján 2021. november 22. és 2021. december 14. között megtekinthető. Az üggyel kapcsolatos 

dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
–12

00
, 13

00
–

16
00

), valamint Nyírcsászári település Jegyzője által meghatározott helyen. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a 

település Jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és mellékletei elektronikus úton a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6401-2021 webcímen tekinthető meg. 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben 

szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan ezen közlemény 

megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályon észrevételt lehet tenni. 

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

valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. § (1) bekezdés a) pontja és 3. sz. mellékletének 9. pontja – 

Haltenyésztés intenzív ketreces vagy medencés haltermelő üzemben - alapján a tervezett tevékenység 

megvalósítása a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti 

hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.  

A Főosztály döntése a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat: 

 felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan; 

 feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából; 

 amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek 

meghatározása; 

 ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb 

engedélyek birtokában kezdhető meg. 

 

Nyíregyháza, 2021. november 22. 


