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 hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon
az ERDŐHÁT Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi ZRt. (4967 Csaholc, Kossuth út
65-67.) megbízásából eljáró Molnár Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.)
2020. december 10. napján benyújtott kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Vámosoroszi
0204. hrsz. alatti szarvasmarha telepen alkalmazott hígtrágyás tartástechnológia kapacitásbővítésének
előzetes vizsgálata tárgyában.
Az ügy iktatási száma: 6339/2020.
Az ügyintéző neve: Székelyhidi Ferenc
Az ügyintéző hivatali elérhetősége: (42) 896-122
Az eljárás megindításának napja: 2020. december 10.
Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2020. december 10.
A közlemény közzétételének időpontja:___________________
A tervezett tevékenység rövid ismertetése:
Az ERDŐHÁT ZRt. a Vámosoroszi, 0204 hrsz. alatti telephelyén szarvasmarha tenyésztési
tevékenységet végez tejtermelési szakiránnyal, egyidejűleg borjú előállítása is történik. A telepen az
1970-es évek óta folyik szarvasmarha tartás.
A ZRt. telephelyén jelenleg 10 db mélyalmos és 5 db hígtrágyás tartástechnológiával működő istálló
üzemel, a hígtrágyás istállók 320, 384, 480 férőhelyesek, illetve 2 db istálló egyenként 240 férőhelyes. A
meglévő férőhelyek száma: 1664 db.
Az üzemeltető pályázati források igénybevételével szeretné a meglévő telephelyét korszerűsíteni. A
tervezett beruházás során a szarvasmarha tartási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó
létesítményeket kíván a beruházó megvalósítani. Az építtető 1 db 72 állásos fejőház, 1db termelő istálló
(1800 fh), majd 2. ütemben készülő 1 db speciális istálló, 2 db gyűjtőakna, továbbá fedett felhajtóút
építését, valamint a kapcsolódó trágyatechnológiai rendszer, és infrastruktúra kialakítását tervezi a
meglévő telephelyén.
A 2 darab új istálló építésével egyrészt a már meglévő és megszüntetésre váró elavult tartáshelyek
kiváltása, valamint az állománybővülés férőhely igényének megvalósítása a cél. A beruházás
megvalósítását követően a szarvasmarha telep kapacitása 3500 egyedre növekszik. Ebből várhatóan
2500 db a tehén és 1000 db a fiatal növendékek száma.
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A kapacitásbővítés során a keletkező hígtrágya mennyisége évi 14.400 m -ről kb. évi 35.000 m -re fog
növekedni. A biogáz üzem ezt a mennyiséget tudja fogadni, bővítése nem szükséges
Érintett település: Vámosoroszi
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:

Levegővédelmi hatásterület:
A Vámosoroszi 0204 hrsz. alatt szarvasmarhatelep és biogáz üzem szagvédelmi hatásterülete a
tervezett bővítést követően átlagos terjedési viszonyok (3 m/s szélsebesség) mellett a diffúz források
határa köré írt 270,24 méter távolságon belül van.
Zajvédelmi hatásterület:
A telephely zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a nappali időszakban a zajforrások mértani
középpontjától számított 132 méter, az éjjeli időszakban pedig 91 méter a lakóterületekre vonatkozóan.
A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztályának honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F.
12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2020. december 17-től – 2021. január 11-ig
megtekinthető.
Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
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Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8 –12 ,
00
00
00
00
szerda 8 –12 13 –16 ) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6339-2020 webcímen, valamint
Vámosoroszi település önkormányzatánál 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
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon 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 figyelembevételével
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 követelményeit,
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 kezdhető
meg;
b)
ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy
változatokat, 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
tevékenység 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, építési
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 figyelembevételével írja elő.”

