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1. Előzmények
1.1. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban


28/2006. (V. 25.) KT.
számú határozat, Nyírcsaholy Község módosított
Településszerkezeti tervének és szerkezeti terv leírásának elfogadásáról



5/2006. (VI. 1.) számú rendelet, Nyírcsaholy Község módosított Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozás Tervének elfogadásáról

1.2. Átnézeti térkép
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(Forrás: Saját szerkesztés)
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1.3. A helyszín bemutatása
1. beavatkozási pont
A tervezési terület Nyírcsaholy közigazgatási területének északi részén, a 4918. sz. út keleti
oldalán, közvetlenül a belterületi határvonal mellett található.

(Forrás: FÖMI adatszolgáltatás)
A tervezett módosítás során, meglévő üzemi terület (0163/16 hrsz-on) bővítése történik északi
irányban, a 0163/17-18 hrsz-okra.
A meglévő telephely területét a 9/2015 (XI. 10.) önkormányzati módosító rendelet rögzítette
a hatályos településrendezési eszközökbe:
(1)

(2)

(3)

(4)

„7/A. §
Mezőgazdasági üzemi területek
Mezőgazdasági üzemi terület (övezeti jel Kü): az övezetbe a meglévő és újonnan létesülő
mezőgazdasági üzemek (majorok) tartoznak, ahol a mezőgazdasági termékek feldolgozása,
tárolása, a mezőgazdasági gépek és szállítóeszközök javítása folyik, nagyüzemi állattartás vagy
mezőgazdasági illetve mezőgazdasági termeléshez szorosan kapcsolódó ipari tevékenység
befogadására alkalmas.
Az övezetben elhelyezhető ipari, energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási tevékenység
céljára szolgáló építmény. Az övezetben kivételesen elhelyezhető a gazdasági tevékenységi célú
épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, ha az adott
létesítmény védelmi övezete előírásaira nem kerül sor.
Az épületek lábazati és homlokzati falai falazott vagy szerelt kivitelben, a 6. sz. mellékelt
táblázatában szereplő színhasználattal, továbbá zöld, és ennek árnyalataiban készíthetők. Az
épületek tetőfedésének anyaga cserép, betoncserép, pala illetve fémlemez fedés lehet, fehér,
szürke, zöld színben vagy ezek árnyalataiban.
A keletkezett szennyvizek és hulladékok elhelyezése csak vízzáró szigetelt tárolókban,
műtárgyakban lehet.
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(5) Az övezet építési telkein belül az ingatlan határ mentén - az utcafronti telekhatár kivételével -,
legalább háromszintes növényállomány telepítése szükséges, min. kétsoros fasor telepítésével.
(6) Az övezetben pince szint létesítése lehetséges. Az állattartó épületeket minden esetben vízzáró
szigeteléssel kell kialakítani. Trágya tárolására alkalmas építmények, tárolók nem helyezhetőek el
közelebb 100,0 méternél felszíni vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok partjától.
Az övezet területén az 7. mellékelt szerinti jellemzővel rendelkező építési övezeteket kell alkalmazni a
szabályozási tervekben megadott helyeken”
„A helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról szóló 5/2006 (VI. 01)
önkormányzati rendelet 7. melléklete
A
1.
2.

3.

B

C

D

E

F

G
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40
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2000

-
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* : A technológiához tartozó toronyszerű építmények kivételével (pl.: siló, kémény, tartály, torony, stb.)”

A tervezési területet érintett NATURA 2000 területekkel. A Nemzeti Ökológiai Hálózat
magterület elemeivel szintén érintett a tervezési terület.
A módosítással érintett területen az új beépítésre szánt terület, közvetlenül nem nincs
természetvédelmi érintettsége, illetve azzal közvetlenül nem is határos. A két terület között
2db további ingatlan (0163/19-20 hrsz-ek) helyezkedik el.
Természetvédelmi érintettség (a sraffozott terület NATURA2000 és ÖH magterület)

Forrás: MEPAR
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Hatályos és módosított szabályozási terv:
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2. beavatkozási pont:
A tervezési terület külterületen, Nyírcsaholy közigazgatási területének északi részén, a 4918.
sz. út keleti oldalán a 0177 hrsz (árok) – 0170 hrsz (csatorna) – 115. sz. vasútvonal – 0178 hrszú út által közrezárt telektömbben található, a 0173/1 és 0173/2 hrsz.-ú területeken.
A módosítás a településszerkezeti terv tervi állapotai közötti eltérés alapján került tervezésre
és aktivitás érték növekményének felhasználására (erdőkataszter állománya alapján
ellenőrizve).

(Forrás: FÖMI adatszolgáltatás)
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Hatályos és módosított szabályozási terv:
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1.4. Előzetes környezeti szakvélemény
Helyszín: Nyírcsaholy
Helyrajzi szám: 0163/16, 0163/17, 0163/18
A tervezett telephely Nyírcsaholy közigazgatási területének északi részén található,
megközelíteni a 4918 sz. összekötő út 2+937 szelvényében leágazó stabilizált úton lehet.
A tervezett tevékenység Nyírcsaholy utolsó lakóházaitól kb. 280 m-re ÉNy-i irányban található.
Tervezett bővítés helye a 0163/16, 0163/17, 0163/18 hrsz.-ú ingatlant érinti.
Jelenleg a telephelyen folytatott tevékenység
Juhász Ferenc családi gazdálkodó a Nyírcsaholy külterület 0163/16 hrsz. alatti ingatlanon
szarvasmarha telepet üzemeltet. A telepen 150 db (kifejlett tehén) férőhelyes istálló, fejőház,
téli takarmány tároló és az üzemeltetéshez szükséges feltételek biztosítására kiszolgáló
épületek és létesítmények kialakítására került sor.
Épületek, létesítmények:
- 1 db Istálló 150 férőhellyel és 175 férőhelyes bővítési lehetőséggel
- Fejőház (bruttó alapterület: 299,03 m2)
- Szálastakarmány tároló (épület nettó alapterülete: 600 m2)
- Géptároló (épület nettó alapterülete: 277,61 m2)
- Trágyatároló (Kapacitása: 3605 m3)
A technológiai berendezések és az alkalmazott eljárások megfelelnek az elérhető legjobb
technológia (BAT) követelményeinek.
A technológia legfontosabb elemei:
- 1 db mélyalmos, középső etetőutas istálló
- fejőház FULLWOOD-Dairy halszálkás alsó tejvezetékes fejőházi fejőberendezéssel,
- tejház 2000 literes hűtő-tárolóval
- 3605 m3-es trágya tároló
- vízellátás: saját mélyfúrású kútból, éves vízigény: ≈5300 m3
- szennyvizek: fejőházi és tejházi szennyvíz („hígtrágya”): 1574 m3/év
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Környezetre gyakorolt hatások összefoglalása (jelenlegi tevékenyég)
Szarvasmarha tenyésztés és fejőház
A terhelésnek leginkább kitett környezeti elem a levegő. A tevékenység a levegő minőségi
állapotára elviselhető hatást gyakorol. A vizsgált tevékenység hatótényezői közül az istállók
légszennyező hatása számít érdemlegesnek. Ezen belül a szaghatás a meghatározó, mely a
tevékenység teljes hatásterületét is lehatárolja. Az 1 SZE/m3-es szagkoncentráció várhatóan
250,9 méteres távolságban fordul elő átlagos meteorológiai körülmények esetében.
A tevékenységhez kapcsolódó szállítás volumene nem jelentős, a környezet állapotát sem
levegőtisztaság-, sem zaj-védelemi szempontból, nem terheli, hatása elviselhető. A telepen
folyó tevékenységhez kapcsolódó szállítások (teher és személy) a 4918 sz. mellékutat 10
többlet járműszámmal terheli naponta.
A telepen található zajforrások hatására az előálló egyenértékű hangnyomásszint 97,7 dB(A).
Tekintettel arra, hogy az első védendő objektum 214 méterre található, biztosan állítható,
hogy a telep tevékenysége zajvédelem szempontjából (közvetlen hatás) nem fejt ki káros
hatást a települési környezetre. Hatástávolsága 76 m-ig tart.
A talajra vonatkozó közvetlen hatásterület a telep területével egyezik meg. Közvetett
hatásterületként a légszennyező anyagok ülepedésével érintett területek jelölhetők meg. Ezek
közül csak az ülepedő poroknak van jelentőségük. Ez legfeljebb egy 50 méteres puffersávval
jellemezhető a telekhatáron kívül.
A vizsgált tevékenység felszíni vizet nem érint.
A felszín alatti vizek érintettségét vizsgálva megállapítottuk, hogy - a telepen folytatott közel
zárt termelési struktúra miatt - azokat jelentős káros hatás nem érheti. A telepen előforduló
esetleges kisebb mérvű trágya eredetű szennyezés a felszín alatti vizek minőségét nem
befolyásolják érdemben. A telepen létesülő szennyvízaknák és a trágyatároló kialakításakor
különös figyelmet fordítottak azok vízzáróságára, ebben az esetben azok nem veszélyeztetik a
felszín alatti vizeket.
A vízellátást egy tervezett mélyfúrású kútról biztosítják. A tevékenységhez kapcsolódó
tervezett mélyfúrású kút üzemeltetése kapcsán történik felszín alatti víz igénybevétel,
megállapíthatjuk, hogy ez csak mennyiségi hatás. A térség vízföldtani felépítéséből látható,
hogy a vízadó rétegeket több jól fejlett agyag, ill. homokos agyag réteg védi a felszíni
szennyezésektől.
A keletkező almos trágya a szigetelt almos trágyatárolóba kerül. A trágyát a trágyázási tilalmi
időszakban a telepen található tárolóban tárolják, majd az üzemeltető saját földterületein
hasznosítja azt.
A helyes - a jogszabályoknak megfelelő - hulladékgazdálkodási gyakorlat, szennyezést nem
idézhet elő.
Az élővilágot érő terhelések tekintetében elmondhatjuk, hogy az üzemeltetés legfeljebb a
környék faunáját befolyásolhatja elsősorban a szaghatás miatt.
Tervezett tevékenység bemutatása
Terményszárítás és hozzá kapcsolódó tárolási tevékenység
A szárítóban a vállalkozás által megtermelt szemes termények szárítása, rostálása és egyéb
bérszárítás történik.
A berendezés üzemideje:
minden év 4. negyedéve
Üzemóra:
700-800 óra
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A technológiában felhasznált alapanyagok: szemestermény
napraforgó)
Tüzelőanyag:
földgáz

(kukorica,

búza,

A tervezett technológia főbb elemei
- fogadó garat (kapacitás: 40 t/h)
- felvonó – tisztítóhoz
- síkrostás magtisztító (HMT-S-1K-H típus, kapacitás: 25 t/h) és kapcsolódó porleválasztó
- gabonaszáírító (H-TECH-F 3/3, kapacitás: 7 t/h)
- takarmánytároló siló
A terményoszlopos szárítók – amelyeknél a terményréteg speciálisan kialakított terelőlemezek
között nyert elhelyezést – egyik jellegzetes típusa a magyar Hetech Trend Kft. által gyártott HTECH és kisebb H-TECH Farmer szárító.
Az átfolyó rendszerű terményszárító függőleges elhelyezkedésű modulokból áll, melyek két
oldalán helyezkednek el a meleg, illetve a hideg oldali légcsatornák. A szárító modulok és az
elszívó ventilátorok száma a szárító torony típusától – a szárítási teljesítménytől (t/h) –
függően változik.
A modulok egyenként a H-TECH-típus esetén 10, míg a kisebb teljesítményű H-TECH Farmer
esetén 6 db speciálisan kialakított terményoszlopot tartalmaznak, melyeken keresztül halad a
termény, miközben a meleg, száraz szárítólevegő átjárja. A speciális terményfolyam-irányítás
lényege, hogy ötvözi a hagyományos gravitációs anyagáramú, három vagy ötszög kaszkádú,
oszlopos toronyszárítókat a zsalunyílással ellátott rendszerekkel. Ennek eredményeként egy
olyan szárítózóna-konstrukció jön létre, amelyben a termény az oszlopokban történő lefolyás
közben, a terelőlapátokon önmagát forgatja. Ennek köszönhetően a meleg levegő mindenhol
egyformán járja át, közel homogén hő- és impulzuseloszlást kialakítva. A szárítóból távozó
levegő a ventilátoronként felszerelt por- és léhaleválasztó rendszeren keresztül távozik, így a
szárító kibocsájtási értékei jóval a környezetvédelmi határértékek alatt vannak. A
biztonságosabb üzemeltetést elősegíti a szárítóba opcionálisan beépíthető hőmérőrendszer,
amely lehetővé teszi az egyenletes szárítást biztosító folyamat kialakítását és az esetlegesen
jelentkező túlmelegedés elkerülését. A szárítólevegő egy része a szárított anyaghoz igazodva,
szabályozható módon visszakeverhető, így csökkentve a szárító energiafelhasználását. A teljes
szárítási folyamatot korszerű vezérlés felügyeli, amely a beépített terményhőmérők és
nedvességszenzorok segítségével biztosítja a szárított anyag egységes minőségét.
A szárítóhoz kapcsolódik egy HMT-S-1K-H típusú magtisztító berendezés.
A tisztítógép rendkívül hatékony elő- és utószélrendszerrel van ellátva, mely tökéletesen össze
van hangolva a rosták nagyság szerint végzett munkájával. Az elő- és utószél nehéz részecskéi
expanziós kamrák alján ülepednek le, melyeket két szállítócsiga továbbít, így külön-külön
ellenőrizhető a szélmunka. A hatékony szélmunkát a porleválasztó ciklon tetején elhelyezett
ventilátor biztosítja.
A ciklonok a legelterjedtebb mechanikus porleválasztó berendezések. A centrifugális erő
(melynek hatására a porszemcsék leválnak a gázáramból) elvén működnek és nincs bennük
mozgó alkatrész. A ciklonok jó hatásfokkal akkor alkalmazhatóak, ha 10 μm-nél nagyobb
méretű szilárd anyagot szeretnénk leválasztani. A ciklon fő részei: a gázbevezető csonk, a
hengeres rész, a kúpos rész, a porkivezető nyílás a gázkivezető cső vagy merülőcső,
porkivezető nyílás alatti portartály.
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Tervezett tevékenységre vonatkozó előírások
A folytatott tevékenység a tervezett kapacitási adatokkal a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet értelmében nem tartozik a környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek közé.
Környezetvédelmi tervfejezetet készítése szükséges az építési engedélyezési eljárás során, ha
az engedélyezendő tevékenység a környezetre káros hatással lehet, továbbá az illetékes
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály szakhatóságként működik közre az
engedélyeztetési eljárásban.
A környezetvédelmi tervfejezet részletesen tárgyalja a tervezett beruházásnak, az
engedélyezendő létesítménynek, tevékenységnek a környezetbe történő várható
kibocsátásait, a környezet állapotára várhatóan gyakorolt hatásait a környezetvédelem
minden területén (pl. levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésvédelem, víz- és talajvédelem,
védett természeti értékek, hulladékgazdálkodás stb.).
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében légszennyező pontforrásnak minősül minden
olyan levegőterhelést okozó forrás, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői
méréssel vagy műszaki számítással egyértelműen meghatározhatók.
A levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet előírja, hogy minden
légszennyező forrás létesítése, üzemeltetése engedély köteles.
A környezetre gyakorolt lényeges hatások
Levegőtisztaság-védelmi hatások
A tevékenység során 1 db pontforrás létesül.
A tisztító és a porleválasztó rendszer által leválasztott szilárd (nem toxikus) por, maghéj, léha
és egyéb növényi részek nem minősülnek veszélyes hulladéknak. A porciklonba bejutó levegő
a szűkülő keresztmetszet miatt gyorsuló mozgást végez, így a centrifugális erő következtében
a levegőben található részek kiválnak és a porciklon aljára kerülnek, ahol a gyűjtésük történik.
Technológiai kibocsátás előzetes meghatározása
Tisztító technológia kapacitása
25 t/h
Szárító-tisztító technológia kapacitása
25000 kg/h
Tisztító technológia porterhelése
0,80%
Technológiai porterhelés (kg/h)
200 kg/h
Tisztítási technológia porterhelése
20%
A technológiai porterhelés 99 %-a esik az tisztító gépre 99%
Porterhelés
39,60 kg/h
Szálló por (gabonaipari normák alapján)
30%
Szálló por input a ciklonba
11,88 kg/h
Tervezett berendezés tisztítási hatásfoka
99%
Tömegáram
0,178 kg/h
Térfogatáram
1800 m3/h
Kibocsátott levegő porkoncentrációja
99,0 mg/m3
A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások
kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. sz. melléklete szerint a
kibocsátási határérték:
2.39. Zöldtakarmány és terményszárítók, valamint tisztítóberendezéseik
2.39.1. Szilárd anyag kibocsátási határérték 150 mg/m3

14

Nyírcsaholy Község Településrendezési Tervének módosításához
KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSÁHOZ EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Várható kibocsátás jogszabályi előírásokhoz való viszonya
Szennyező anyag megnevezése
Szilárd (nem toxikus) por

Szennyező anyag vonatkoztatott
koncentrációja (mg/m3)
99,0

Kibocsátási határérték
(mg/m3)
150

A szilárd (nem toxikus) por tömegárama nem lépi túl a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz.
mellékletében meghatározott küszöbértékeket.
Szennyező anyag megnevezése

Küszöbérték (kg/h)

Szilárd (nem toxikus) por

0,5

Tömegáram (kg/h)
a számítások alapján
0,178

A számított kibocsátás megfelel a határértékeknek.
Normál üzemmenet esetén a feltételezhetően kibocsátott légszennyező anyag
koncentrációkból kiindulva a mérnöki tapasztalatok alapján a tevékenység hatásterülete
100-150 m. A hatásterületen belül állandó emberi tartózkodásra is alkalmas épület nem
található.
A hatásterület pontos meghatározására a pontforrás engedélyezési eljárás során kerül sor.
Vízvédelmi hatások
A tervezett létesítmény, illetve tevékenység nem jelenthet veszélyt a felszín alatti
vízkészletekre, vízbázisra, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/ 2004.
(VII. 21.) Korm. rendeletben, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm.
rendeletben foglalt követelmények betartása kötelező.
A kivitelezésnél és az üzemelés idején a felszín alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A felszín alatti vizek jó minőségi
állapotának biztosítása érdekében a létesítmények üzembe helyezésénél és üzemeltetésénél
úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.)
KvVM-EüM-FVM rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket ne
haladja meg.
A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy
a talaj, illetve azon keresztül a felszín alatti víz ne szennyeződjön.
A felszín alatti vizek érintettségét vizsgálva megállapítottuk, hogy a 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 a meglévő és tervezett létesítményekről lefolyó mértékadó
csapadékvizek közvetlenül nem vezethetők a hálózatra így annak helyben tartásáról
gondoskodni szükséges, ez telepen található vagy szomszédos szikkasztó árkok igénybevételét
jelenti.
Hulladékgazdálkodás
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, illetve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait.
Az egyéb a telepen keletkező hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen tárolják, majd a
hulladékok szállítására jogosult vállalkozóval szállíttatják el.
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A területen üzemeltetőként az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és
üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletnek megfelelően
munkahelyi gyűjtőhely kerül kijelölésre.
A rendelet 2§ 3 pontja értelmében munkahelyi gyűjtőhelynek minősül a természetes
személynek nem minősülő hulladéktermelő által a telephelyén végzett munka során képződő
hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló, a telephelyen kialakított hely, ahol a
hulladéktermelő a hulladékot gyűjtőedényben, konténerben, továbbá a hulladék biztonságos
gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott, elkerített területen
gyűjti.
Zajvédelem
Előírások létesítés idején
Az építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő
területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról a 27/2008.
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Zajtól védendő terület

Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre* (dB)
ha az építési munka időtartama
1 hónap vagy kevesebb 1 hónap felett 1 évig
nappal
éjjel
nappal
éjjel
06–22 óra 22–06 óra 06–22 óra 22–06 óra

Üdülőterület, különleges területek
60
közül az egészségügyi terület
Lakóterület
(kisvárosias,
kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű), különleges területek 65
közül az oktatási létesítmények
területei, a temetők, a zöldterület
Lakóterület
(nagyvárosias
70
beépítésű), a vegyes terület
Gazdasági terület
70

1 évnél több
nappal
éjjel
06–22 óra 22–06 óra

45

55

40

50

35

50

60

45

55

40

55

65

50

60

45

55

70

55

65

50

Zajterhelési határértékek
A létesítés során az építési munkálatok által okozott zajkibocsátással lehet számolni, ami
ideiglenes jellegű, és főként a bontási és építési munkálatok időszakában jelentkezik.
Az építkezéssel összefüggő anyagszállítások okozta közlekedési zajterhelés káros hatásának
mérséklése érdekében a szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy a környezetben lévő
zajtól védendő létesítményeknél a legkisebb környezetzavarást okozzon.
Előírások üzemelés idején
Az üzemi tevékenységből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken
a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
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Zajtól védendő terület
Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi
területek
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű), különleges területek közül az oktatási
létesítmények területe, a temetők, a zöldterület
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület
Gazdasági terület

Határérték (LTH) az LAM
megítélési szintre (dB)
nappal 06–22 óra

Határérték (LTH) az LAM
megítélési szintre (dB)
éjjel 22–06 óra

45

35

50

40

55
60

45
50

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek
közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterületen nappal 50 dB, éjjel 40 dB.
Az üzemelésből származó várható környezeti zajterhelés meghatározása érdekében a
tevékenység megkezdése előtt zajvédelmi terv készítése kötelező.
A környezeti zaj es rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet10.§ értelmében, amennyiben a telephely vélelmezett vagy méréssel, számítással
meghatározott zajszempontú hatásterületén védendő létesítmény található, a tevékenység
megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi
hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni.
A zajvédelmi hatásokat az építési engedélyezési tervdokumentáció részét képező zajvédelmi
munkarészben szükséges dokumentálni.
Élővilág-védelmi hatások
A telephelyet körülvevő területek jellemzően agrár hasznosítási célúak, ezek közé ékelődnek
a földutak, mezsgyék, fasorok és a mélyebb fekvésű részeken fás vízállásos élőhelyek.
A fejlesztési területnek környezet-, természet- és tájvédelmi funkciója minimális, korábbi
emberi tevékenység hatásainak kitett rontott területről van szó, mely kisebb mélyebb fekvésű,
de nem védett természet közeli élőhellyel érintkezik.
Országos vagy helyi jelentőségű érték, természetvédelmi terület nem található a fejlesztési
területen.
A legközelebbi Natura 2000 területek északra találhatóak 50-70 méter távolságokra. A folt a
HUHN 20128 Natura 2000 SCI, kiemelt jelentőségű természet megőrzési terület egyes,
egyébként Nyírcsaholy környezetében nagyon széttagolódott részletének tekinthetőek. A folt
a „Nyírség-peremi égeresek” HUHN20128 számú, 217,28 hektár összterületű SAC, Natura
2000 terület része. A fejlesztési területektől szomszédságában található kisebb folt puffer
terület nélküli magterületnek számít, így sokkal veszélyeztetettebbek a többi részlettől, ahol a
magterületek körül egybefüggő, széles puffer területek lettek kijelölve.
A területen a természetes, természetközeli élőhelyeket a lágyfás facsoportokkal benőtt vizes
élőhelyek jelentik. A fejlesztési területen ilyen élőhelyek nem találhatóak, csak a telek mentén
húzódnak kisebb sávos foltok.
A beruházás zavart, kisebb természeti értékű (agrár-, gazdasági erdősáv) élőhelyeket érint,
ritka természeti és épített környezeti értéket nem.
A létesítés során jelentősek lehetnek a munkagépek miatt, a műutat és az építési területet
összekötő út melletti reakciók. A mai műszaki elvárásokhoz igazodva viszont az építkezés –
megfelelő időjárási körülmények között – igen gyorsan befejeződik, így a zavarás hatása rövid
és nem okoz visszafordítatlan károsodásokat.
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A telepen korábban felmért fajok és az általuk képzett társulások csekély természetvédelmi
jelentőséggel bírnak, így a beruházás a telephely az élőhelyi viszonyok átalakításával nem okoz
maradandó károkat.
Az üzemelés fázisában újabb, a növényzetet érintő degradatív beavatkozás, ill. jelentős
élőhelyátalakító tevékenység már nem várható, így annak magasabb rendű növényzetre, ill. a
környező fészkelő madárfaunára gyakorolt hatását semlegesnek tekinthetjük.
Összegzés
A folytatott tevékenység környezetre gyakorolt hatása kismértékű a jelenlegi kitettséghez
képest. Az alkalmazott technológiából adódóan csekély számú emisszióra lehet számítani, az
emisszió lényegében a légszennyező anyagok kibocsátására korlátozódik. A tevékenység
normál üzemben felszíni és felszín alatti vizet nem érint. A telepen folytatott helyes
hulladékgazdálkodási tevékenység környezetszennyezéssel nem járhat. A várható zajvédelmi
hatásterületen belül lakott ingatlan nem található, a beruházással bővített tevékenység
várhatóan nem okoz határérték-túllépést a lakott ingatlanoknál nappali időszakban. A
tevékenységből adódóan környezetszennyezésre és - terhelésre nem kell számítani. A
beruházás zavart, kisebb természeti értékű (agrár-, gazdasági erdősáv) élőhelyeket érint, ritka
természeti és épített környezeti értéket nem. A tervezett fejlesztés kedvezőtlen élővilágvédelmi hatásokat nem vált ki, a környező természetvédelmi szempontból jelentőséggel bíró
Natura 2000 területre a beruházás sem létesítési, sem üzemeltetési fázisban nincs hatással.
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2. Beavatkozási pont ismertetése (A módosított tervi részletek minden esetben előzetes tervezetek, azok tájékoztató jellegűek!)

4918. sz. út mentén (Mátészalka város felé) a 0163/16 hrsz.ú ingatlan telektömbje

Mezőgazdasági üzemi terület kialakítása, meglévő telephely
bővítése

3,42

VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK

A TERV/PROGRAM HATÁSA EGYÉB
TERVEKRE, PROGRAMOKRA

A terv, illetve program célja

TERÜLET ÉRTÉKE,
SÉRÜLÉKENYSÉGE

1.

Terület
(ha)

A tervezési feladat
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A módosítás lényege és az eredeti tervhez, illetve
programhoz mért jelentősége
Meglévő üzemei terület bővítése új beépítésre szánt
területtel. Az eredeti programhoz – gazdaságfejlesztés - jól
illeszkedik.

Jelenlegi
területhasználat,
(műv. ág)

Jóváhagyott
területhasználat, övezet,
HÉSZ

- szántó (Sz4, Sz5)
- kivett terület
- erdő (E2, E3)
- rét (R3)
Szab keretet tevékenységek későbbi megvalósítása lehetőségeinek a tevékenység telepítési helyére, jellegére,
méretére, működési feltételeire vagy természeti erőforrás felhasználásának mértékére, helyére, elosztására
vonatkozóan:
Nem, hatása nincs
Befolyásol más tervet vagy programot, azokra vonatkozóan előírásokat, szempontokat tartalmaz, vagy
bármilyen más módon hatással lehet másik terv, illetve programra:
Nem
Fontos a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából, különös tekintettel a fenntartható fejlődés
elősegítésére:
Nem, hatása nincs
Vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti problémák vannak:
Nem
Van jelentősége a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából:
Nincs
Időtartama, gyakorisága és bekövetkezésének valószínűsége, visszafordíthatósága alapján:
Állandósult hatást vált ki.
Összeadódhatnak vagy felerősíthetik egymást:
Nem megítélhető.
Az országhatáron átterjednek:
Nem
Olyan környezetei változásokat idézhetnek elő, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot
jelentenek:
Nem
Nagyságrendje és területi kiterjedése alapján:
A település léptékéhez mérten átlagos kiterjedésű, hatása nem jelentős.
Olyan területet érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű
védettséget élveznek:
A módosítással közvetlenül érintett ingatlan és azok közvetlen szomszédjai nem érintenek ilyen területeket.
Feltételezhetően a 2/2005 (I. 11) Korm. rendelet 4. számú melléklet 3.5.2 és 3.6.2 pontjaiban felsorolt
következményeket idézik elő:
Nem
A környezeti elemek, rendszerek vagy a kulturális örökség szempontjából különleges:
Nem
A területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § s), t), u) pontjai] elérő vagy azt meghaladó igénybevétel,
kibocsátás, illetve szennyezettség van:
Nincs
A terület hasznosítása, használata intenzív:
A terület hasznosítása megváltozik, mezőgazdasági területről, különleges mezőgazdasági üzemi területre.
A beépítési intenzitás jelentősen növekszik.
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4918. sz. út mentén (Mátészalka város felé) a 0173/1 és
0173/2 hrsz.-ú ingatlanok telektömbje

Gazdasági erdőterület kialakítása, az első beavatkozási pont
biológiai aktivitási érték kompenzációja.

4,33

VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK

A TERV/PROGRAM HATÁSA EGYÉB
TERVEKRE, PROGRAMOKRA

A terv, illetve program célja

TERÜLET ÉRTÉKE,
SÉRÜLÉKENY-SÉGE

2.

Terület
(ha)

A tervezési feladat

20

A módosítás lényege és az eredeti tervhez, illetve
programhoz mért jelentősége
Adattári erdő feltüntetése a hatályos településrendezési
eszközökben. A programot érdemben nem befolyásolja.

Jelenlegi
területhasználat,
(műv. ág)
- erdő (E2, E3)

Jóváhagyott
területhasználat, övezet,
HÉSZ
-általános
mezőgazdasági
(Má)

terület

Szab keretet tevékenységek későbbi megvalósítása lehetőségeinek a tevékenység telepítési helyére, jellegére,
méretére, működési feltételeire vagy természeti erőforrás felhasználásának mértékére, helyére, elosztására
vonatkozóan:
Nem, hatása nincs
Befolyásol más tervet vagy programot, azokra vonatkozóan előírásokat, szempontokat tartalmaz, vagy
bármilyen más módon hatással lehet másik terv, illetve programra:
Nem
Fontos a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából, különös tekintettel a fenntartható fejlődés
elősegítésére:
Nem, hatása nincs
Vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti problémák vannak:
Nem
Van jelentősége a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából:
Nincs
Időtartama, gyakorisága és bekövetkezésének valószínűsége, visszafordíthatósága alapján:
Állandósult hatást vált ki.
Összeadódhatnak vagy felerősíthetik egymást:
Nem
Az országhatáron átterjednek:
Nem
Olyan környezetei változásokat idézhetnek elő, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot
jelentenek:
Nem
Nagyságrendje és területi kiterjedése alapján:
A település léptékéhez mérten átlagos kiterjedésű, hatása nem jelentős.
Olyan területet érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű
védettséget élveznek:
Nem
Feltételezhetően a 2/2005 (I. 11) Korm. rendelet 4. számú melléklet 3.5.2 és 3.6.2 pontjaiban felsorolt
következményeket idézik elő:
Nem
A környezeti elemek, rendszerek vagy a kulturális örökség szempontjából különleges:
Nem
A területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § s), t), u) pontjai] elérő vagy azt meghaladó igénybevétel,
kibocsátás, illetve szennyezettség van:
Nincs
A terület hasznosítása, használata intenzív:
Nem változik
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3. Környezeti értékelés
A környezeti vizsgálatot - szükségessége esetén - a következő tematika alapján kívánjuk
lefolytatni. A vázolt tematika a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletével megegyező
tartalmú, azonban attól kismértékben eltérő formai szerkezetben.
1. Bevezetés
1.1. Tematika, tartalomjegyzék
1.2. A terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése
1.3. A terv és a változatok rövid ismertetése
1.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság előzetes
véleményeinek és észrevételeinek figyelembe vétele, az indokok összefoglalása
2. A terv összefüggése más releváns tervekkel, programokkal
2.1. A terv koncepcionális alapját jelentő településfejlesztési koncepció és fejlesztési
határozatok bemutatása és elemzése a környezeti értékelés szempontjából
2.2. A terv összefüggése más egyéb releváns tervekkel és programokkal
2.3. A releváns tervek és programok összevetése, ütköztetése a terv koncepciójával és céljával,
környezeti szempontú konzisztencia vizsgálata
3. A környezeti állapot feltárása (a terv megvalósulása előtti vagy a terv meg nem valósulása
esetén)
3.1. A település környezeti elemeinek és rendszereinek ismertetése, a környezetállapot
ismertetése, természeti területek bemutatása
3.2. A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása
3.3. A fennálló környezeti konfliktusok, tájhasználati konfliktusok, problémák leírása és
mindezek várható alakulása, ha a terv nem valósulna meg
4. A terv megvalósítása esetén a várható, a környezetet érő hatások, környezeti
következmények előrejelzése (közvetlen és közvetett környezeti következmények)
4.1. Jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén különös tekintettel, a
környezeti elemek és rendszerek megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának,
fejlesztésének lehetőségeire
4.2. A közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén
4.3. Értékelési módszer alkalmazása
4.4. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer
korlátai, nehézségek, az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok
5. A környezeti következmények alapján a terv és a változatok értékelése, a környezeti
szempontból elfogadható változatok meghatározása, a változatok közötti választás indokai,
a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása
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6. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások
elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a tervben szereplő
intézkedések környezeti hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges
intézkedésekre
7. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre,
szempontokra, amelyeket a terv által befolyásolt más tervben illetve programban
figyelembe kell venni
8. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokra
vonatkozóan a tervben szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb
szükséges intézkedésekre
9. Összefoglaló
A környezeti vizsgálat lefolytatásáról szóló döntés megalapozásához az Önkormányzat kéri a
környezet védelméért felelős szervek véleményét a környezeti vizsgálat szükségességéről és a
tervezett tematikáról. A környezet védelemért felelős szervek véleményének kikéréséhez a
2/2005. (I.11.) az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet alapján állítottuk elő a tervmódosításra vonatkozó tájékoztatást.
A kormányrendelet 4. § (4) bekezdése szerint az önkormányzat 15 napos véleményadási
határidőt állapít meg és döntéséhez az általa megadott határidőre beérkezett véleményeket
veszi figyelembe.
A környezet védelméért felelős szervek, melyek a környezeti vizsgálat folyamatában részt
vesznek:
- a környezetvédelemre kiterjedően:
környezetvédelmi hatóság (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály)
- természet és tájvédelemre kiterjedően:
nemzeti park igazgatóság és természetvédelmi hatóság (Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság)
- környezet- és település-egészségügyre kiterjedően:
közegészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály)
- a felszíni és a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelmére kiterjedően:
vízvédelmi és vízügyi hatóság (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság vízügyi hatóság)
- az épített környezet védelmére kiterjedően:
az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (SzabolcsSzatmár- Bereg Megye Kormányhivatal Állami Főépítész)
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