
 

 

 

KÖZLEMÉNY 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi 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 „Dombka 

2003” Zrt. (4492 Dombrád, Andrássy u. 82.) meghatalmazása alapján eljáró Viridium Kft. (4400 

Nyíregyháza, Nádor u. 33. 1/8.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Dombrád, 0421/4; 

0421/5 és 0421/7 hrsz.-ú ingatlan alatti ingatlanon meglévő szarvasmarha telep technológiai 

fejlesztésének előzetes vizsgálata tárgyában. 

Az ügy iktatási száma: 5184/2020. 

Az eljárás megindításának napja: 2020. szeptember 16. 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

Az ügyintéző neve: Aranyász Péter 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 598-934 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. október 1. 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A „DOMBKA 2003” Zrt. a Dombrád 0421/4-5, 0421/7 hrsz. alatti szarvasmarha telep üzemeltetésére 

rendelkezik környezetvédelmi működési engedéllyel. A beruházó a Dombrád 0421/7 hrsz.-ú területen 

tervezi egy istálló és egy fejőház, és a hozzájuk kapcsolódó technológiai műtárgyak megépítését. A 

tervezett beruházás célja a meglévő állatállomány számára korszerűbb tartástechnológia biztosítása, ill. 

a fejőházi technológia fejlesztése. 

A tevékenység volumene 

A tervezett beruházással érintett Dombrád 0421/7 hrsz.-ú terület nagysága 55.061 m
2
. A jelenlegi 

beépített alapterület 12.010,69 m
2
. A tervezett fejőház bővítés bruttó alapterülete 611,5 m

2
, a nettó 

alapterülete 568,08 m
2
. Az épület magassága 5,43 méter. A tervezett istálló – mely egy meglévő, 

1.652,47 m
2
 alapterületű istálló elbontása után, annak helyén kerül kialakításra - bruttó alapterülete 

2.700,55 m
2
, a nettó alapterülete 2.645,36 m

2
. Az épület magassága 5,94 méter. 

A tevékenységgel érintett települések:  

 létesítéssel és hatásterülettel érintett: Dombrád város 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

 

A tervezett beruházás egy meglévő istálló teljes elbontásával jár. A bontás során várhatóan 17 09 04 

HAK kódú, kevert-építési bontási hulladék fog keletkezni. A keletkező építési-bontási hulladékokat teljes 

mennyiségben engedélyes kezelőnek fogják átadni. 

 

Levegőminőség-védelem: 

Létestés hatásterülete: 

A létesítés időszakában több olyan környezeti hatással is számolni kell, amely az építési 
körzetet érinti. A várható hatások: 

- az építési területen fellépő kiporzás 
- a szállítójárművek szállítási útvonala mellett jelentkező átmeneti közlekedési emisszió 
- a munkagépek emissziója a munkaterületen 
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Az építés a levegő minőségére a kiporzás által gyakorolhat hatást, a felvert por maximum 76 méter 

távolságra szállítódhat el. 

Üzemeltetés: 

A szarvasmarha telep szagvédelmi hatásterülete a beruházást követően kedvezőtlen terjedési viszonyok 

és a legkedvezőtlenebb technológiai paraméterek figyelembe vételével a diffúz források (istállók, 

trágyatárolók) középpontja köré írt 312 méter sugarú körön belül lesz. A szarvasmarha telep bűzhatása 

nem éri el a környező érzékeny befogadókat, a legközelebbi lakóingatlan a szarvasmarha telep 

legközelebbi istállóépületétől több mint 600 m távolságra található. 

Felhagyás: 

A felhagyás során hasonló terheltségekre lehet számítani, mint a telepítés során. 

Zajvédelem: 

Létesítés: 

A létesítés során a kivitelezéséhez szükséges gépek, ill. a munkavégzéshez szükséges szállítójárművek 

okozhatnak zajterhelést. 

Az építés során a nappali zajterhelési határérték r = 138 méteren belül teljesül, az építési területek 

telekhatárának nyomvonalától számítva. Ezen a távolságon belül zajtól védendő létesítmény nem 

helyezkedik el. 

 

Üzemeltetés: 

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telephely mértani középpontjától 

számítva a nappali időszakban 40 m-re helyezkedik el. A hatásterületen belül nem helyezkedik el zajtól 

védendő létesítmény. 

Felhagyás: 

A felhagyás során hasonló terheltségekre lehet számítani, mint a telepítés során. 

Országhatáron átterjedő környezeti hatások: sem a kivitelezés sem az üzemelés időszakában nem 

várható. 

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

sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2020. október 1-től 2020. október 26-ig megtekinthető. A közlemény 

Dombrád Város Jegyző által meghatározott helyen is megtekinthető. Az üggyel kapcsolatos doku-

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

00
, szerda 8

00
–12

00
, 

13
00
–16

00
), valamint Dombrád Város Jegyzője által meghatározott helyen. A betekintés módjáról a 

Főosztálynál és a Jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és mellékletei 

elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/5184-2020 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 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, 2020. október 1. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/5184-2020

