
 

  

 

KÖZLEMÉNY 
 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes környe-

zethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alap-

ján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon 2019. októ-

ber 15-én közigazgatási hatósági eljárás indult a MADA CENTER Kft. (4564 Nyírmada, Rákóczi u. 

34.), mint környezethasználó megbízásából a MUNDUS VIRIDIS Kft. (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 

3. II. em. 10.) által kezdeményezet, Rohod, Jókai Mór u. 35/B., 016/16 hrsz. alatti ingatlanon terve-

zett terménytároló megvalósításának előzetes vizsgálat ügyében. 

 

Az ügy iktatási száma: 8516/2019. 

Az ügyintéző neve: Aranyász Péter 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930 /229 mellék 

Az eljárás megindításának napja: 2019. október 15. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2019. október 15. 

A közlemény közzétételének időpontja: ______________________ 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

MADA CENTER Kft. (4564 Nyírmada, Rákóczi u. 34.) Rohod, Jókai Mór u. 35/B., 016/16 hrsz. alatti in-

gatlanon terménytároló megvalósítását tervezi.  

A tervezett tevékenység célja: 

A területen meglévő épületekben már jelenleg is gabonatárolás folyik. Az új épületben tervezett tevé-

kenység szintén gabonatárolás. A tervezett tároló vasbeton padlóján szabad depóniákban helyezik el a 

betakarítást követően a közelből ideszállított terményt. A gabonát kezelésnek nem vetik alá sem a táro-

lás előtt, sem azt követően. A telephelyen terményszárítás nem történik. 

A tevékenység volumene: 

A tervezett építmény hasznos alapterülete: 625,50 m
2
. 

A tervezett szórt burkolatú kiszolgáló útburkolat területe: 940 m
2
. 

Szórt burkolaton kialakítandó parkolószám: 2 db normál férőhely. 

Az épület üzemeltetéséhez elektromos energia ellátás szükséges (telken belül már van). 

A tervezett épület és a parkolóállások helye jelenleg zöldfelület, így biológiailag aktív felszín 

(magaskórós ruderális gyomnövényzet – OF) fog megszűnni az építés során. 

Épületszerkezet: 

Földmunka: 

A talaj felső 20 cm-es rétege humuszmentés címén eltávolítandó, a mentett földből helyi depónia készí-

tendő a kivitelezés időtartama alatt. Szintén kiemelendő a termőföld a tervezett padló rétegrend alsó 

síkjáig, továbbá a pontalapok helyén. Minden kitermelt termőföldet az építkezés helyszínén az átmeneti 
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depóniában kell tárolni. Az új tároló köré tervezett út tükre – akárcsak a csarnok maga - a környező jel-

lemző terepszintnél magasabbra helyezendő úgy, hogy a szórt burkolatról a csapadékvíz a környező 

alacsonyabb szintű felszínekre akadálytalanul, a tervezett és a szomszédos épületek, építmények, ob-

jektumok veszélyeztetése nélkül el tudjon folyni. 

Alapozás: 

Az épület pillérei alatt Tartószerkezeti kiviteli terv szerinti kialakítással és kiosztással tömbalapok készül-

nek. Az alapozási sík a talajmechanikai szakvélemény ajánlása szerint alakítandó ki. Az alaptestekbe 

Tartószerkezeti kiviteli terv szerinti kiosztással vasalás és az oszloptalpakat fogadó tőcsavar-rendszer 

kerül. 

Kavicsfeltöltés: 

Az aljzatbeton alá 25 cm zúzottkő réteg és 20 cm fagyvédő kavicságyazat készül géppel tömörítve. 

Talajnedvesség elleni szigetelés: 

A tömörített zúzottkő rétegre az aljzatbeton alá 1 réteg DÖRKEN DELTA MS 8 talajnedvesség elleni 

szigetelő lemez készül. 

Aljzatbeton: 

A talajon fekvő padlószerkezet 25 cm vastag üvegszál vagdalékos ipari padló, hálós vasalással erősített 

betonból, utólagosan bevágott dilatációval. 

Teherhordó szerkezet: 

Függőleges teherhordó szerkezetként Statikai kiviteli terv szerinti acélpillérek készülnek. A tető Statikai 

kiviteli terv szerinti rácsos tartóval és szelemenezéssel készül, mely tartók 15,00 m tengelytávolságú 

pillérekre terheltek. Ezen keretállások egymáshoz viszonyított távolsága 4,50 m. Tetőlejtés: 8.20° Az 

acélszerkezet főkeret oszlopai tömör gerinclemezes „HEA280” alsó és „IPE270”felső oszlopszelvénnyel 

készülnek, a gerenda rácsos kialakítású „L” szelvényű alsó-felső övvel. A szelemenek folytatólagos több-

támaszú vékonyfalú acél Z200 szelemenek. lemezek: SR235, (EN10025-91), idomacélok: SR235, 

(EN10025-91), szelemenek: Fe350 G (EN10147) 

Külső térelhatárolás: 

A tetőszelemenek külső síkjára LINDAB LTP 45 trapéz-lemezburkolat készül. A falszelemenek külső 

síkjára LINDAB LVP 20 trapézlemez-burkolat tervezett. 

Külső nyílászárók: 

Nyíló ipari fém kapuk. 

Bádogozás: 

Horganyzott lemez eresz és lefolyócsatorna készül. 

Villamos megoldások: 

A tervezett épület elektromos hálózatát a villanyszerelés szabályainak megfelelően kell kialakítani. 

Építmény rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges közművek: 

A használathoz szükséges elektromos áram meglévő hálózatról biztosított. 

A tervezett létesítmény részletesebb bemutatása az előzetes vizsgálati dokumentációban találha-

tó. 

A megvalósítás időterve: A tárgyi létesítmény építését az építtető még idén, azaz 2019-ben, minden 

szükséges engedély megszerzését követően azonnal el kívánja kezdeni. A létesítmények használatba-

vételére az építés befejezését követően kerül sor, várhatóan 2020 évben. 



 3 

A beruházással érintett települések: Rohod község 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

Levegőminőség-védelem: 

Létestés: 

A létesítendő terménytároló építésekor a dízel üzemű munka/építőipari gépek motorikus légszennyezése 

illetve a földmunkálatok során kiporzó PM10 okoz légszennyezést. Utóbbi fajlagos értéke: 20 g/t; locso-

lással kb. tizedrészére csökkenthető. A létesítés levegőterhelése lokális és ideiglenes hatású. A PM10 

természeti eredetű. 

A diffúz források hatásterülete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c pont a) módszer alapján 

került meghatározásra. 

A diffúz forrás hatássugara a forrás centrumától (m): 

- PM10 anyag esetén: 228 m (locsoláskor 58 m) 

- NO2 esetén: 66 m. 

A hatásterületen lakóépület nem található. 

Üzemeltetés: 

A létesítendő nem jelentéskötelezett diffúz forrás: terménytároló kapufelület. A telephelyen nincs lég-

szennyező pontforrás. A tervezett Terménytárolóval a tárolótelep funkciója nem változik. 

A betároláskor és a rendezéskor a gabonahalmaz felületéről diffúz módon kiporzás történik. A kiporzott 

PM10 (szálló por) elsősorban, növényi és talajeredetű. Becsült mértéke: 30 g/t. A kiporzott anyag termé-

szetes szellőzés légáramával jut a levegőkörnyezetbe a terménytároló ÉNY és DK homlokzatán kialakí-

tott 36 m2-es kapukon keresztül. A kiporzás mértéke a gabona típusától, az aratás körülményeitől, a 

halmazkezelés ütemétől is függ. 

Kisebb diffúz porterhelést okoz a szállító járművel által behordott ill. felkavart por is. Mértéke a földutak 

kiporzásával becsülhető: 340 g/km jm. A szállító járművek egyéb fajlagos terhelését a 75/2005. (IX.29.) 

GKM-KvVM rendelet fajlagos határértékekkel becsülték. Domináns légszennyező anyag az NOx (nitro-

gén-oxidok): 6,0 g/kWh. 

Üzemeltetéskor az alábbi hatásterületeket határozták meg:  

Terménytároló telep körül (effektív): 228 m 

Terménytároló épület körül: 174 m 

Szállítási utak mentén: 2x124 m, nedvesített/portalanított óútfelületen 2x30 m. 

A földtani közegre, talajra, termőföldre gyakorolt hatások:  

A tervezett létesítmények magvalósítására igénybe venni tervezett terület jelenleg már művelésből kivett. 

A terület településszerkezeti terv szerinti besorolása: egyéb gazdasági iparterület. Az érintett területen e 

beruházás kapcsán humuszmentés a tervezett épület építési helyén, annak min. 3 m-es környezetében, 

továbbá az átmeneti anyagdepóniák helyén szükséges. A mentett talajt eredeti rendeltetésének megfele-

lő felhasználásáig deponálni kell, azaz meg kell óvni az elmosódástól, elsodródástól és szükség szerint 

mechanikai eljárással gyommentesen kell tartani. Az altalaj szennyezése a gépek esetleges meghibáso-

dása esetén fordulhat elő, de ennek káros hatása a szennyezett talaj és felitató anyag összegyűjtése 

révén minimálisra mérsékelhető. A telepítés talajra gyakorolt hatásának hatásterülete a kijelölt létesítési 

területen nem terjed túl.  

Felszíni és felszín alatti víztestekre gyakorolt hatások: 

A telepítés gyakorlatilag a tervezett épület, elektromos vezeték és útburkolat megépítését és a 

tájbaillesztési terv, valamint a településrendezési terv szerinti növénytelepítések elvégzését jelenti. En-

nek során sem a felszíni, sem a felszín alatti vizekbe szennyezőanyag kibocsátás nem történik. A telepí-
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tés fázisa felszín alatti vizek igénybevételével nem jár. A földmunka végzése során szennyezőanyag 

elfolyás csak a munkagépekből lehetséges, ami azonban a gépek állapotának megfelelő szinten tartásá-

val, ellenőrzésével megelőzhető. Szennyezőanyag talajra jutása esetén azonnal intézkednek az anyag 

és a szennyezett földtani közeg eltávolításáról, így a talajvíz szennyezése is kizárható. 

Hulladékgazdálkodás:  

A telephelyen a jelenlegi üzemelés és az új épület üzemelése során a technológiából eredő veszélyes 

hulladék nem keletkezik. A munkagépek és szállító járművek általános üzemeléséből és szükség szerinti 

helyszíni karbantartásából az alábbi veszélyes hulladékok keletkezése valószínűsíthető. 

A raktárépületek be - és kitárolása során, a szállítójárművek meghibásodása, vagy havária esetén, olaj-

származékok kerülhetnek a területre, ezért folyadékfelitató anyagokat (homok, rongy) tartanak a terüle-

ten, amivel felitatják az esetlegesen elfolyt olajat. A szennyezett homok, textil stb. már veszélyes hulla-

dékként lesz a helyszínen gyűjtve (zárt fémhordóban), átmenetileg elkülönítve tárolva és majd onnan 

elszállítva. 

Természetvédelem: 

A tervezett tevékenység értékes élővilágot nem veszélyeztet, védett vagy fokozottan védett faj élőhelyét 

nem szünteti meg, azok táplálkozó területének megszűnését nem okozza. Védett növényfajt nem találtak 

és megjelenésükre kicsi az esély. Gyom- és jellegtelen fajok dominálnak. 

A beruházással érintett területen a tervezett új épület területén biológiailag aktív felület szűnik meg. 

Természetes vagy természetközeli élőhely nem szűnik meg és nem sérül. Az élővilágot terhelő hatások 

jelentéktelen mértékben csupán a beruházási ingatlan alrészletén belül érvényesülnek. 

A tervezési terület nem fekszik hazai vagy nemzetközi, országos vagy helyi jelentőségű természetvé-

delmi oltalom alatt álló területen, és nem határos oltalom alatt álló területtel. 

Zajvédelem: 

Létesítés: 

A létesítés során az alábbi domináns zajforrásokra lehet számítani: 

- homlokrakodó, 

- autódaru, 

- szállítójármű. 

A közvetlen hatásként értékelhető, zajvédelmi szempontból kritikus szerkezeti munkák során a 

hatásterület a tevékenység végzésének helyétől számított R sugarú kör által lefedett terület. Az R=57 

m (nappal). Ezen a területen nincs lakóépület. 

Üzemeltetés: 

A létesítendő terménytároló épület falazata valamint a szállítások zaj-kibocsátást okoznak a terménytáro-

ló működésekor. 

A tárolótelepen ömlesztett gabona (rozs, kukorica) tárolását végzik. Jármű forgalom a betárolási/aratási 

ill. a kitárolásai (februári) időszakban szezonális jellegű: napi 15-20 tgk., 4-5 traktor. Betároláskor a kiürí-

tési időtartamok 0,83 perc/tgk. 

Tárolótelep a meglévő és az új terménytároló épület és az együttes tehergépkocsi mozgások és szállítá-

sok okozta zajkibocsátással fog üzemelni. 

Tervek szerint a jelenlegi kezelő létszám és a mezőgazdasági munka-, aratógépek kapacitása nem vál-

tozik. A tárolóépületekben egyidejűleg tartózkodó személyek létszáma legfeljebb 10 fő. 

A tárolótelep zajvédelmi hatástávolsága nappal (m): 

A <200 m sugarú hatásterületen lakóház nem található. A hatásterületet a terménytároló tömbje körül a 

számított 69 m ill. a tárolótelep körül 118 m sávszélességgel került meghatározásra minden irányba. 

 

A tevékenység felhagyása, a létesítés környezeti hatásaihoz hasonlóan alakulnak. 
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Országhatáron átterjedő környezeti hatás: sem a létesítés sem az üzemeltetés fázisában nem várha-

tó. 

A tervezett létesítmény részletesebb környezeti hatásainak bemutatása az előzetes vizsgálati do-

kumentációban található. 

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezet-

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

Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2019. augusztus 28-tól – 2019. november 19-ig 

megtekinthető. 

 

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

Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 

8
00
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00
, szerda 8

00
 –12

00
 13

00
 –16

00
) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8516-2019 webcímen, valamint 

Rohod Község Önkormányzatánál tekinthető meg. 

 

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

amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati enge-

délyezési dokumentáció tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan ezen közlemény 

megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosz-

tályon észrevételt lehet tenni.  

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat: 

„A környezetvédelmi hatóság a határozatában 

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy 

a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint 

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevéte-

lével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 

8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követel-

ményeit, 

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya 

alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély 

iránti kérelem tartalmi követelményeit, 

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya 

alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezd-

hető meg; 

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy vá l-

tozatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja; 

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, 

ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevé-

kenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, 

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az 

összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem 

benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, épí-

tési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni; 

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány 

tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 

szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevéte-

lével írja elő.” 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8516-2019

