
 

  

KÖZLEMÉNY 
 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és az 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 BEREK-FARM Kft. (4969 Tisztaberek, Fő u. 37.) 

megbízásából eljáró Némethy Róbert ev (4030 Debrecen, Óvoda u. 2.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás 

indult a Tisztaberek 061 hrsz. alatti szarvasmarha telep korszerűsítésének előzetes vizsgálata tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 5164/2020. 

Az eljárás megindításának napja: 2020. szeptember 14. 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

Az ügyintéző neve: Sándor Edina 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 598-937 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. október 01. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A BEREK-FARM Kft. a Tisztaberek 061 hrsz. alatti ingatlanon üzemelő szarvasmarhatelepe korszerűsítését, kapa-

citásbővítését tervezi. 

A korszerűsítés keretében egy 275 férőhelyes, 3623,14 m
2
 alapterületű pihenőbokszos istálló (acél vázszerkezetű, 

nyeregtetős fedélidommal, szendvicspanel héjalással), egy 2046 m
2 

alapterületű szálastakarmány tároló (nyitott, 

acélvázás épület, nyeregtetővel, trapézlemez héjalással) és egy 7370 m
3
-es hígtrágya tároló (körtároló) megvaló-

sítása tervezett. 

Az új, 34/A jelű istállóban - a meglévő 32-34. jelű pihenőbokszos istállókhoz hasonlóan - fejős tehenek tartása terve-

zett, hígtrágyás tartástechnológiával. 

A tervezett épületek telepítési helyén nincs bontandó létesítmény.  

A bővítés során megmarad és korszerűsödik a többi istálló is. Módosítják a tetővázat és cserélik a héjazatot. A meg-

lévő etető- és trágyautak lefedését is tervezik. 

A beruházás megvalósítására a tervek szerint 2021. évben kerül sor. 

A tevékenységgel érintett település: Tisztaberek 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

A dokumentációban foglaltak szerint a szarvasmarhatelep szagkibocsátásának hatásterülete a telephely kerítésétől 

számított 113 m széles sáv által lehatárolt terület. A hatásterületen belül védendő objektum nem található. 

A zajvédelmi szempontú hatásterület határa a telephely mértani középpontjától számítva, az üzemelés időszakában, 

lakóterület vonatkozásában, éjjeli időszakban a legnagyobb, vagyis 329 m. A hatásterületen belül védendő objektum 

nem található. 

A tervezési terület nem tartozik az országos jelentőségű védett természeti területek, helyi jelentőségű védett 

természeti területek, és a Natura 2000 területek hálózatába. 

A tervezett tevékenység esetében országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem feltételez-

hető. 

 

 

 



 

 

2 

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti 

székháza hirdetőtábláján 2020. október 1-jétől 2020. október 26-ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció (előzetes vizsgálati dokumentáció és mellékletei) megtekinthető a Főosztályon 

ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
–12

00
, 13

00
–16

00
), valamint Tisztaberek település Jegyzője 

által meghatározott helyen. A betekintés módjáról a Főosztálynál és az érintett település Jegyzőjénél lehet részletes 

felvilágosítást kapni. A kérelem és mellékletei elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/5164-2020 web-

címen tekinthető meg. 

A beruházás megvalósításával 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 67. § (1) bekezdése, a 314/2005. (XII.25.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. § (1) bekezdés a) pontja és 3. sz. mellékletének 6. pontja /Intenzív állattartó 

telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) e) egyéb állatok számára hígtrágyás technológia 

alkalmazása esetén 200 számosállattól/ és 130. pontja (Az 1. számú melléklet 1-31., 33-35., 38-40., 42-44., 48-55. 

pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1-75., 80-85., 89-94., 96-101., 103., 105-128. pontjában felsorolt tevékeny-

ség vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. 

számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása) alapján a ter-

vezett beruházás megvalósítása a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően kör-

nyezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

A 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.”  

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/5164-2020

