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HATÁROZAT 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Főosztály) az 

ERDŐHÁT Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi ZRt. (4967 Csaholc, Kossuth út 65-67.) 

meghatalmazásából eljáró MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) – 

(továbbiakban: környezethasználó) - kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott előzetes 

vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a Vámosoroszi 0204. hrsz. alatti szarvasmarha telepen 

alkalmazott hígtrágyás tartástechnológia kapacitásbővítésének megvalósításából nem feltételezhető 

jelentős környezeti hatás és a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá 

sem tartozik. 

Tájékoztatom, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység megvalósításához és üzemeltetéséhez a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó egyéb engedély beszerzése nem 

szükséges. 

A Főosztály által meghatározott feltételek: 

Természetvédelem: 
 

1. Fakivágás, növényzetirtás illetve tereprendezési munkálatok, amennyiben szükségesek fészkelési 

időszakon kívül (szeptember 1.- március 15. között) végezhető. 

2. A munkálatok során járművekkel csak a meglévő utak használata megengedett. 

3. Az újonnan létesülő építményeknél fénylő, csillogó felület kialakítása nem megengedett. Törekedni kell a 

természetes színkombináció alkalmazására. 

4. A fényszennyezés csökkentése érdekében a telephely világítására használt lámpatestek számát 

minimalizálni kell, és azokat úgy kell beállítani, hogy kizárólag a fényt igénylő tevékenységek idejére 

működjön (pl: mozgásérzékelővel kell azokat ellátni, vagy dimmelés szükséges). A lámpatestek síkburás 

alakúak lehetnek, és a fényük nem vetülhet a horizont síkja fölé. Kizárólag meleg fényű (max.: 2700K) 

fényforrás alkalmazható. 

5. Járófelületbe épített, fölfelé irányuló fényforrás, díszvilágítás alkalmazása tilos. 

6. A telep zöldfelületeit az üzemeltetés során folyamatosan gondozni szükséges minimalizált 

vegyszerfelhasználással (kaszálás, nyírás, gyommentesítés). Fokozott figyelmet kell fordítani az 

üzemeltetési időszakban is az inváziós fajok visszaszorítására, ugyanakkor a területek kezelését 

lehetőség szerint vegyszermentesen kell végezni. 

7. Az épületek ereszei, padlásterei védett, fokozottan védett madárfajok, ill. egyes esetekben emlősfajok 

(denevér) potenciális fészkelő- és pihenőhelyei lehetnek. Amennyiben ezen állatfajok jelenléte ezeken a 

helyeken nem kívánatos, úgy megtelepedésük megakadályozását (pl.: fészekeltávolítás) - kizárólag a 

természetvédelmi hatóság véglegessé vált engedélyének megszerzését követően - a fészkelési / költési / 

utódnevelési időszakon kívül lehet megoldani. Megtelepedésük esetén értesíteni kell a természetvédelmi 

őrt (Homoki Károly tel.: +3630/326-5640). 
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8. A fermentlé termőföldre történő elhelyezése előtt a környezethasználónak engedélyt kell kérnie a 

Hortobágyi Nemzeti Park lgazgatóságtól, illetve a munkák megkezdése előtt értesíteni kell az illetékes 

természetvédelmi őrt: 

- Csaholc 063, 076, 017/7,8,15,16,17,18, 0133; Túrricse 034/1; Vámosoroszi 063, 071, 073, 075, 

077/1,2, 079, 081, 084, 0109, 0111, 0113, 0189, 0190, 0193, 0195, 0206, 0209, 0211, 0213/2, 0215, 

0217, 0226, 0228, 0230, 0231 hrsz-ok: Homoki Károly, telefon: +36 30 326-5640  

- Csaholc 07, 09, 013, 015, 02/1; Túrricse 03/1, 024/4 hrsz-ok: Habarics Béla, telefon: +36 30/625-2116 

9. A Vámosoroszi 05 és részben 07 hrsz-ú ingatlanokon, valamint a Csaholc 0141 /4 hrsz-ú ingatlanon tilos 

a fermentlé kihelyezése! 

Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/7217-2/2020.ált. számon 

kiadott szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírások betartása mellett járult hozzá a tervezett 

tevékenység megvalósításához: 

1. A beruházás megkezdése előtt be kell szerezni a Felső-Tisza-vidéki Igazgatóság vagyonkezelői 
hozzájárulását. 

2. A telephely vízilétesítményeinek létesítésénél/üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a 
vonatkozó érvényes vízjogi létesítési/üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell 
tartani.  

3. Az új vízilétesítmények kialakítása valamint a meglévő vízilétesítmények bővítése csak a vízügyi 
hatóság által kiadott végleges vízjogi létesítési engedély, az üzemeltetése végleges vízjogi 
üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg.  

A használatbavételhez hatóságom csak a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását követően járulhat 

hozzá. 

4. A megvalósítandó gyűjtőaknákat vízzáróan kell kialakítani.  

5. A talajvíz vízminőségi állapotának megfigyelésére a szennyvízgyűjtő aknák vízzárósági próbáját 
minden évben egyszer el kell végezni és az arról készült jegyzőkönyvet a vízügyi hatóság részére 
minden év november 15-ig meg kell küldeni. 

A felszín alatti víz vízminőségi állapotának vizsgálatát a szennyvízgyűjtő aknák vízzárósági 

próbájának eredményétől függően, valamint az egységes környezethasználati engedély 

felülvizsgálatának alkalmával el kell végezni. 

A vizsgálatoknak az As, Cd. Cr, Cu, Ni. Pb, Zn, Hg, pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, klorid, 

nitrit, nitrát, ammónia, ortofoszfát és szulfát tartalom meghatározására kell kiterjednie. 

A vízmintavétellel egyidejűleg a vízszintmérést is el kell végezni. 

6. A szennyvíz- és csurgalékvíz gyűjtő létesítményekből túlfolyással, elszivárgással a vizek nem 
szennyeződhetnek! A környezethasználó köteles a szennyvízgyűjtő létesítmények műszaki állapotát, 
vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni, az ellenőrzés tényét és eredményét dokumentálni. 

7. A fenti ellenőrzéseket, azzal kapcsolatos beavatkozásokat, javításokat stb. az éves jelentés keretében, 
valamint az egységes környezethasználati engedély ötéves felülvizsgálatában hiteles dokumentumok 
csatolásával igazolni, értékelni kell, melyet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság részére is. 

8. A szennyvíztisztító telepre beszállított szennyvíz minőségének meg kell felelnie a 28/2004. (XII.25.) 
KvVM rendelet 4. számú melléklet „az egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén” előírt 
küszöbértékeknek, figyelembe véve a módosított 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait. 

9. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a tevékenység végzésénél a 219/2004. 
(VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A telephelyen folytatott tevékenységet, a 
szennyvizek, a csurgalék- és csapadékvizek kezelését, elhelyezését a környezet szennyezését és 
károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz 
állapotában a tevékenység ne okozzon a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 
mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást. 



3 
 

10. A csapadékvíz felszíni befogadóba akkor vezethető, illetve akkor szikkasztható el a területen, ha a 
bevezetést követően a vízminőségi paraméter értékek megfelelnek a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 
által előírt és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben található határértékeknek, valamint az 
elszivárogtatásra használt területen a talajvíz és a földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) 
KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” szennyezettségi határértéket nem haladja meg. 

11. A csapadékvíz elvezető művek tisztításáról, karbantartásáról gondoskodni kell. 

12. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz csak a vízügyi hatóság által nyilvántartásba vett 
közműszolgáltató részére adható át.  

13. A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon kisérésére, ellenőrzésére a 
talajvíz minőségét akkreditált mintavételek és akkreditált laboratórium által végzett vizsgálatok 
útján rendszeresen ellenőrizni kell. A talajvízfigyelő kutak vizsgálatát évente egy alkalommal 
április 15.-ig kell elvégezni, majd a vizsgálati eredményeket a vízszintmérési adatokkal együtt, 
minden év május 15-ig meg kell küldeni a vízügyi hatóság részére. 

14. Az éves vízvizsgálatoknak a pH, vezetőképesség, nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát), szulfát, 
foszfát tartalom meghatározására kell kiterjednie. 

15. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (4) pontja értelmében éves jelentést a (2) és (3) bekezdés 
szerinti azon kötelezettnek kell benyújtani, akit a felszín alatti vizek védelme érdekében jogszabályi 
követelmény teljesítésére a vízvédelmi hatóság - az egyszerűsített-adatlap, illetve a részletes-adatlap 
adatainak értékelése alapján - erre kötelez. 

16. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. §-ának (8) bekezdése alapján, a tárgyévben a részletes FAVI 
adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást - az anyagforgalomban bekövetkezett 25%-nál 
nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden esetben - be kell jelenteni az illetékes vízvédelmi 
hatóságnál a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal, a tárgyévet követő év március 31-ig. 

17. A tevékenység végzése során igénybe vett gépi berendezések és szállítójárművek üzemeltetése, 
karbantartása során gondoskodni kell arról, hogy üzemanyag és kenőanyag ne kerülhessen a talaj 
felszínére, valamint a felszíni és felszín alatti vizekbe. A szennyezések megelőzése érdekében a gépek 
rendszeres ellenőrzésére és a szükséges karbantartási munkák elvégzésére, kimondottan erre a célra 
kialakított, megfelelő műszaki védelemmel rendelkező helyen kell gondoskodni.  

18. A tevékenység végzése során igénybe vett gépi berendezések és szállítójárművek üzemeltetése, 
karbantartása során gondoskodni kell arról, hogy üzemanyag és kenőanyag ne kerülhessen a talaj 
felszínére, valamint a felszíni és felszín alatti vizekbe. A szennyezések megelőzése érdekében a gépek 
rendszeres ellenőrzésére és a szükséges karbantartási munkák elvégzésére, kimondottan erre a célra 
kialakított, megfelelő műszaki védelemmel rendelkező helyen kell gondoskodni. 

 

Az eljárás során vizsgált szakkérdésben megfogalmazott előírások: 

A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata: 

1. A szarvasmarhatartás során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. §. (1) 

bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos mezőgazdaságilag hasznosított területeken a 

talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld - az engedélyezett, bejelentett területeken 

kívül - hígtrágyával, fermentlével, egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékkal nem szennyeződhet. 

2. A biogáz üzemben keletkező fermentlé (,,lebontási maradék"), mint nem mezőgazdasági eredetű nem 

veszélyes hulladék termőföldön - a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 49. §. b) pontja alapján 

- csak a talajvédelmi hatóság engedélyével helyezhető el! 

3. Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és 

nyilvántartás rendjéről) 10. §. (1) és (2) bekezdései az 1. §. b) pontja szerint állattartást folytatók részére 

nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő.  

2017.-től minden év március 31-ig a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi 

hatóságnak kell a rendelet mellékletében meghatározott adatokat elektronikus úton megküldeni. 
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Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése alól nem 

mentesít. 

A határozat kiadásakor alapul vett körülmények jelentős megváltozását a Főosztálynak 15 napon belül 

írásban be kell jelenteni. 

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját, azaz 

250.000,- Ft-ot a környezethasználó megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

A határozatot hirdetményi úton közlöm. 

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, 

amely ellen - a közléstől számított harminc napon belül - közigazgatási pert lehet indítani, amelyet  a 

Debreceni Törvényszékhez címzett, de a Főosztályon írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett 

esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kezdeményezni. 

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 45/A. §-a határozza meg, amelyet a 74. §-ban meghatározott módon kell megfizetni.  

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, 

tárgyalást tart. 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak jelen határozat elleni jogorvoslat 

keretében támadható meg. 

INDOKOLÁS 

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 a Főosztályon közigazgatási hatósági eljárás indult a Vámosoroszi 

0204. hrsz. alatti szarvasmarha telepen alkalmazott hígtrágyás tartástechnológia kapacitásbővítésének 

előzetes vizsgálata tárgyában.. 

A tervezett beruházás: 

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. 

A kapacitásbővítés során a keletkező hígtrágya mennyisége évi 14.400 m
3
-ről kb. évi 35.000 m

3
-re fog 

növekedni. A biogáz üzem ezt a mennyiséget tudja fogadni, bővítése nem szükséges. 

 

A kérelem elbírálása: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) 

bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 3. sz. 

melléklet 6. e) pontja (Intenzív állattartó telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) egyéb 

állatok számára hígtrágyás technológia alkalmazása esetén 200 számosállattól), és a 3. sz. melléklet 130. 

pontja (a 3. sz. melléklet 1 -75., 80-85., 89-94., 96-101., 103., 105-128. pontjában felsorolt tevékenység vagy 

létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. 
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számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása) 

alapján a tervezett tevékenység megvalósítása a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott 

döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 128. § (1) 

bekezdése alapján kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget - ha jogszabály másként nem rendelkezik 

- a kérelmező ügyfél előlegezi. Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a 

költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) 

bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj. 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) 1. számú melléklet 35. fő-

száma alapján 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint, amelyet az ügyfél a Főosztály 6339-2/2020. sz. 

végzése alapján megfizetett. 

Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül a 6339-1/2020. 

ügyszámú levélben tájékoztatta a Molnár Környezetvédelmi, Mérnöki Kft.-t, hogy a Főosztály az előzetes 

vizsgálat ügyében benyújtott kérelmet teljes eljárásban bírálja el. 

 

A Khvr. 3. § (3) bekezdése értelmében a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását 

követően a Főosztály hivatalában, valamint honlapján az eljárás megindításáról közleményt tett közzé, és a 3. 

§ (4) bekezdés értelmében a közhírré tétellel egyidejűleg a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a 6339-

3/2020. ügyszámú iratában a tervezett beruházás telepítési helye szerinti település, Vámosoroszi Község 

Jegyzőjének megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közhírré tételének időtartama alatt sem a Főosztályhoz, sem az 

érintett település jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel.  

A Főosztály a 6339-1/2020. számú végzésében a közigazgatási hatósági eljárás megindításáról tájékoztatta, 

valamint megkereste a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot, mint a természeti értékek 

természetvédelmi kezelőjét, hogy közölje az ügy tárgyát képező ingatlanok vonatkozásában rendelkezésükre 

álló természetvédelmi adatokat, illetve az eljárás szempontjából releváns tényeket. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 789-1/2021. számú levelében az alábbi ügyféli nyilatkozatot 

adta: 

„A megkeresésben szereplő Vámosoroszi 0204 helyrajzi számú ingatlan a Magyarország és egyes 

kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény alapján a Nemzeti Ökológiai 

Hálózat ökológiai pufferterületének és a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének 

része, továbbá az „érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról" szóló 2/2002. (1. 23.) KöM-FVM 

együttes rendelet alapján érzékeny természeti területnek, az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről" szóló 61 

/2009. (V. 14.) FVM rendelet alapján Magas Természeti Értékű Területnek (MTÉT) minősül. Igazgatóságunk 

adatbázisa alapján a fokozottan védett gyöngybagoly (Tyto alba), előfordulásáról van tudomásunk, illetve a 

környező területekről több adatunk is van fokozottan védett harisról (Crex crex), többek között fészkelési 

adatok is.  

A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok és információk alapján a beruházás természetvédelmi 

engedélyezése ellen kifogást nem emelünk, amennyiben betartásra kerülnek az alábbi szempontok, illetve a 

vonatkozó természetvédelmi előírások: 

- A tereprendezési munkálatokat, valamint a fás szárú növényzet eltávolítását még a költési és 

vegetációs időszakot megelőzően - szeptember 1. - március 15. között - végezzék el. 

- Javasoljuk, hogy a területek védelme érdekében a területek megközelítéséhez a kivitelezők csak a 

már meglévő utakat használják. 

- Javasoljuk a beruházás során az épületek kialakítása a lehetőség szerint legtájbailleszthetőbb módon 

történjen. Az épületeket minél alacsonyabban, csillogó felületek kerülésével kell megvalósítani. A 
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tájkép legnagyobb mértékű megóvásának érdekében javasoljuk a telep tájbaillesztését 

takarófásítással megoldani, őshonos fafajok telepítésével. 

- Az építmények esetében, az épület falazata, tetőzete nem készülhet tükröződő felülettel. (Matt 

színezés, szürke, zöld, matt fémfelület alkalmazandó.) 

- A kültéri. fényforrások elhelyezésénél szükséges a fényszennyezés minimalizálása. Csak teljesen 

ernyőzött, síkbúrás világítóeszközöket lehet használni, amelyeket olyan módon kell kialakítani és 

karbantartani, hogy fényük a vízszintes sík fölé közvetlenül ne vetülhessen 

- A horizont síkja fölé irányított reflektorok, fényvetők, illetőleg díszítővilágítás, valamint a járófelületbe 

épített világítótestek alkalmazása tilos. Ferde megvilágítás csak kiemelten indokolt élet- és 

vagyonbiztonsági okokból és csak mozgásérzékelős bekapcsolóval telepíthető. Ez esetben is 

fényterelő lemezzel vagy más módon (pl. asszimetrikus geometriájú fényvető) kell elérni, hogy a 

fényforrás 500 m-en túl ne legyen közvetlenül észlelhető 

- Javasolt minél alacsonyabb fénypontú megvilágítás alkalmazása (1-6 m). 

- Javasolt a mozgásérzékelővel felszerelt világítótestek használata, illetve ahol ez nem lehetséges, ott 

a szabályozható fényáram (dimmelés) alkalmazása, ekkor 23:00 óra után automatikusan legalább 

30%-kal csökkentendő a fényáram. 

- Kizárólag meleg színhőmérsékletű fényforrások kerülhetnek alkalmazásra. A lámpatestekben 

alkalmazott fényforrás sárgás fényű, meleg színhőmérsékletű (legfeljebb névleges 2700 K) lehet. 

- Fokozott figyelmet kell fordítani az üzemeltetési időszakban is az inváziós fajok visszaszorítására, 

ugyanakkor a területek kezelését lehetőség szerint vegyszermentesen kell végezni. 

- A telephelyen megjelenő védett állatok (pl.: denevérek, fecskék) esetleges megtelepedése esetén 

értesíteni kell a területileg illetékes természetvédelmi őrt. 

- Amennyiben a védett állatok jelenléte egészségügyi kockázatot jelent, úgy az áttelepítésükre, 

kirekesztésükre vonatkozóan a természetvédelmi hatóságtól engedélyt kell kérni. 

- A munkálatok megkezdése előtt legalább 5 nappal telefonon értesítsék az illetékes természetvédelmi 

őrt (Homoki Károly, telefon: +36 30 326-5640), illetve javasolt a kivitelezés során a folyamatos 

tájékoztatás a munkálatokról. 

- Ugyan a megkeresés nem tér ki, de kérjük a fermentlé termőföldre történő elhelyezése előtt kérjen 

erre engedélyt lgazgatóságunktól is, illetve a munkák megkezdése előtt kérjük vegyék fel a 

kapcsolatot az illetékes természetvédelmi őrrel: 

- • Csaholc 063, 076, 017/7,8,15,16,17,18, 0133; Túrricse 034/1; Vámosoroszi 063, 071, 073, 075, 

077/1,2, 079, 081, 084, 0109, 0111, 0113, 0189, 0190, 0193, 0195, 0206, 0209, 0211, 0213/2, 0215, 

0217, 0226, 0228, 0230, 0231 hrsz-ok: Homoki Károly, telefon: +36 30 326-5640  

- Csaholc 07, 09, 013, 015, 02/1; Túrricse 03/1, 024/4 hrsz-ok: Habarics Béla, telefon: +36 30/625-2116 

 

- Továbbá a Vámosoroszi 05 és részben 07 hrsz-ú ingatlanok a Kömörő-Fülesd kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési terület (HUHN20050) (275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet és 14/2010. (V. 11.) 

KvVM rendelet) részei, illetve a Vámosoroszi 0178, 0181 hrsz-ú ingatlanok a Szatmár-Bereg 

különleges madárvédelmi terület (HUHN10001) (275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet és 14/2010. (V. 

11.) KvVM rendelet) részét képezik, a 269/2007 (X.18) Korm. rendelet 3§ szerint „Tápanyag-

utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos.", emiatt 

nem javasoljuk a fermentlé kiengedését az említett Natura 2000 ingatlanokon. 

- Továbbá a Csaholc 0141 /4 hrsz-ú ingatlan országos jelentőségű védett terület, a Szatmár-Bereg 

Tájvédelmi Körzet (171 /TK/82) része, valamint Szatmár-Bereg különleges madárvédelmi terület 

(HUHN10001) (275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet és 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet) és a Csaholc-

Garbolc kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUHN20054) (275/2004. (X. 8.) 

Kormányrendelet és 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet) része, ezen a területen sem tartjuk 

elfogadhatónak a fermentlé kihelyezését.” 
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A Főosztály a 6339-5/2020. számú levelében a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 7. §-ban meghatározott, a Vízügyi 

Igazgatóság feladatkörére tekintettel a kérelmet és mellékleteit megküldte a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.) részére. 

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az I-0049-158/2020. 

számon szakmai észrevételt tett, mely alapján a Főosztály a 101-3/2021. számú végzésében hiánypótlásra 

szólította fel az ügyfelet.  

Az ügyfél a 2021. január 07.-én érkezett kérelmében a hiánypótlás teljesítése miatt az eljárás szünetelését 

kérte, ezért a Főosztály a 101-5/2021. számú végzésében a 2020. december 10. napján indult közigazgatási 

hatósági eljárás szünetelését 2021. január 07.-ei kezdő nappal megállapította. 

A környezethasználó a 2021. 04. 20-án érkezett levelében kérte az eljárás újraindítását, egyúttal a 

hiánypótlási felszólításra vonatkozóan az eredetileg benyújtott kérelmét módosította.  

A Főosztály ezt követően a 101-14/2021. számon a módosított dokumentációt megküldte a Felső-Tisza-vidéki 

Vízügyi Igazgatóság részére szakmai észrevételezés céljából, valamint a 101-15/2021. számon a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére azzal, hogy amennyiben a 36500/7217-

2/2020.ált. számon megküldött szakhatósági állásfoglalását módosítani kívánja, azt tegye meg. 

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a 2021. május 03-án megküldött, I-0119-023/2021. számú 

nyilatkozatában az alábbiakat közölte: 

„6339-5/2020 iktatási számú levelében tájékoztatta Igazgatóságunkat, hogy az Erdőhát Zrt. 

megbízásából eljáró Molnár Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. Vámosoroszi 0204 hrsz.-ú területen lévő 

szarvasmarha telepen alkalmazott hígtrágyás technológia kapacitásbővítésére kérelmet és előzetes 

vizsgálati dokumentációt nyújtott be Főosztályukra. Hivatkozva a 223/2014 (IX.4.) Kormányrendelet 7. §-

ra, tájékoztatásul megküldte a kérelmet a vonatkozó mellékleteivel. A Molnár Környezetvédelmi, Mérnöki 

Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41.) által 2020 decemberében munkaszám feltüntetése nélkül 

készített előzetes vizsgálati dokumentációt nem javasoltuk elfogadásra, mivel a dokumentáció nem felelt 

meg a 314/2005 (XII.25.) Kormányrendeletben kötelezően előírt szempontoknak, különös tekintettel a 

vízigény növekedésére és a környező felszín alatti víztől függő ökoszisztémákra.  

101-14/2021 iktató számú levelükben tájékoztattak arról, hogy a Molnár Környezetvédelmi Kft. az 

előzetes vizsgálati dokumentációt módosította, a vízigényt jelen fázisban nem kívánják növelni.  

Igazgatóságunkhoz benyújtott kérelem és többszöri egyeztetés alapján a közeljövőben a szükséges 

további vízmennyiséget a Vámosoroszi 334 hrsz.-ú földrészleten lévő kútból tervezik biztosítani. 

Előzmények figyelembe vétele mellett a dokumentációt elfogadásra javasoljuk, azonban a 

további fejlesztések, módosítások, felülvizsgálatok során kérjük a 314/2005 (XII. 25.) Korm. 

rendelet vizekre vonatkozó vizsgálati szempontjainak figyelembe vételét, különösen a felszíni 

és felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet 

szerinti, az ivóvízkivételre kijelölt és megkülönböztetett védelem alatt álló területeket érintő hatásokat a 

Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben foglaltak figyelembevételével, valamint a vizek állapotromlását okozó, 

kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése érdekében javasolt intézkedéseket.” 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott dokumentáció, a szakhatóság állásfoglalása, 

igénybevett szakértők állásfoglalása és a rendelkezésre álló adatok alapján ítéli meg a tervezett tevékenység 

környezetre gyakorolt hatását, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. 

 

A Főosztály a 6339-6/2020. számú végzésében az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában 

szereplő szakkérdésekben szakhatóságként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot kereste meg.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/7217-2/2020.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában előírások betartása mellett járult hozzá a tervezett tevékenység megvaló-

sításához. A szakhatóság előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza. Állásfoglalásának indokolása:  
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„A Főosztály a 2020. december 22-én érkezett 6339-6/2020. számú megkeresésében 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.) által kérelmezett, 

Vámosoroszi 0204 hrsz. alatti szarvasmarha telepen alkalmazott hígtrágyás tartástechnológia 

kapacitásbővítésének előzetes vizsgálata ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásban szakhatósági 

állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.  

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 2. és 3. pontjai alapján: 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, 

valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, 

illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a 

tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.” 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, 

mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban 

meghatározott előírások érvényesíthetők-e.” 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kérelem és mellékelt dokumentumok, valamint a rendelkezésére 

álló adatok alapján az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 2. és 3. 

pontjában foglalt szakkérdést megvizsgálta és alábbiakat állapította meg:  

 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. §-a alapján: „A felszín 

alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak 

a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető 

technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával; 

b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az 

adatszolgáltatást; 

c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti 

célkitűzések teljesülését.” 

 Az Erdőhát Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. a jelen eljárás során benyújtott 

tervdokumentáció szerint 1 db 72 állásos fejőházat, 1 db termelő istállót (1800 férőhelyes) majd a 

második ütemben elkészülő 1 db speciális istállót, 2 db gyűjtőaknát továbbá fedett felhajtóút építését 

tervezi, valamint trágyatechnológiai rendszert kíván kiépíteni 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. 

 A működés megkezdésének várható időpontja, mikortól a telep a terv szerinti teljes kapacitásával 

üzemel a 2022. év második féléve. 

 Jelenleg 10 db mélyalmos és 5 db hígtrágyás tartástechnológiával üzemelő istálló üzemel.  A 

meglévő férőhelyek száma: 1664 db. 

 A 2 új istálló: termelő istálló 1800 férőhelyes valamint speciális istálló (magában foglalja az elletőt, 

beteg, friss ellett csoport és borjak egy része) 500 férőhelyes.  

 Az állattartó telepen a trágya és csurgalékvizei, a trágyával szennyezett csapadékvizek, a 

technológiai mosóvizek gyűjtése, tárolása szivárgásmentes beton burkolatú trágyatálcákon, valamint 

szivárgásmentes gyűjtőaknákban történik. 

 Meglévő hígtrágyatárolási kapacitás: 3 db 6800m
3
-es felszín feletti tározó, 2db 5000m

3
-es felszín 

feletti tározó, 3db 2200 m
3
-es felszín feletti tároló. A tevékenység célja a telephelyen lévő biogáz 

üzem alapanyaggal (hígtrágyával) történő ellátása. 
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 A kapacitásbővítés során a keletkező hígtrágya mennyisége évi 14.400 m
3
-ről kb. évi 35.000 m

3
-re 

fog növekedni. A biogáz üzem ezt a mennyiséget tudja fogadni, a bővítése nem szükséges. 

 A telep mélyalmos, valamint hígtrágyás tartás technológiájú.  

 Az új hígtrágyás tartástechnológiával tervezett istállókban trágyautakat, pihenőboxokat és etető utakat 

alakítanak ki. Az állatok a pihenőboxok közötti területen szabadon mozoghatnak, az etető útról pedig 

biztosítható a gépi takarmányozás.  

 Az épületekben 2-2 trágyaút és 1 etetőút található. A két trágyaút közé egyedi kialakítású ikerállású 

pihenőbox-sor kerül.  Az épületek burkolata mosható kialakítású. A keletkező hígtrágyát gépi kihúzó 

berendezés juttatja a hígtrágya csatornába. A trágyacsatorna zárt keresztmetszetű, fenéklejtés nélkül 

kialakítandó 25 cm vastag fallal, vízzáróan kialakított vasbeton szerkezet.  

 A hidraulikus trágyakihúzó sínpályája az istállók padozatába elhelyezett „U” profil, ezen mozog a 

trágyakihúzó lapátja, mely a trágyát a 480 férőhelyes istálló esetében az épület középtengelyében, a 

240 férőhelyes istállók esetében az épület végén kialakított keresztcsatornába juttatja. A csatorna 12 

cm széles szabad beömlőnyíláson keresztül fogadja a lehúzott hígtrágyát. A csatornába jutó trágyalé 

gravitációs úton folyik az új 135 m
3
-es gyűjtőaknába. A gyűjtőaknából új trágya-nyomóvezetéken 

keresztül kerül a meglévő, 328 fh-es istálló trágyacsatornájába, így csatlakozik a meglévő 

trágyarendszerbe. 

 A trágyalétároló tartályok a telephelyi trágyával szennyezett csapadékvíz, a fejőház felhajtó útján, 

valamint az istállókban keletkező hígtrágya befogadására készülnek. 2 db 6500 m
3
-es és 1 db 5000 

m
3
-es acélfalú tartály. A tartályok átmérője 37 m, illetve 34 m.  Szarvasmarha hígtrágya előgyűjtő 

fedett vasbeton-akna, szivárgásmentes szulfátálló vasbetonból készült.  

 Az előgyűjtő akna befogadóképessége 180 m
3
, és a gáztermelő erőműnek szivattyúzható 

hígtrágyával való ellátását biztosítja. Az előgyűjtő szivattyúval van ellátva és egy csővezetéken 

keresztül a fermentorral van összekötve. Az adagolás automatizált. A szaghatás csökkentése 

érdekében a tartályt fedéssel látják el. 

 A sílótér bővítés csurgalék gyűjtésére egy 84 m
3
-es monolit-vasbeton gyűjtőaknát helyeznek el. 

 A telephelyen 1 db minimum 30 m
3
-es és 1 db 130m

3
-es tűzivíztározót létesítenek. 

 A biogáz üzemben a szerves anyagból anaerob kezelés által nyert, energetikailag hasznosítható 

biogáz termeléséhez szubsztrátumként szarvasmarha hígtrágya kerül felhasználásra. A folyékony 

nyersanyagokat, mint pl. a szarvasmarha hígtrágyát az előgyűjtő tartályból közvetlenül a fermentorba 

szivattyúzzák. 

 A fermentorokból a fermentlé a szeparátorba kerül. Innen a visszamaradt híg fázis gravitációs úton 

kerül a szeparátor mellett elhelyezett 25 m
3
-es vasbeton gyűjtőaknába, ahonnan trágya-

nyomóvezetéken keresztül áramlik az új hígtrágya tároló acéltartályokba. 

 Az istállók és a hozzá tartozó fedett etetőterek tetőfelületére hulló csapadékvizet zárt rendszerben 

vezetik el. Egyéb szennyezetlen csapadékvizet nyílt felszínű csatornán vezetik meliorációs árokkal a 

befogadóba, a Tapolnok csatornába. A fejőházi elő- és utóvárakozóra hulló trágyalével szennyezett 

csapadékvíz gravitációs csatornán vb. szennyvízgyűjtő medencébe kerül.   

 A telep működéséhez szükséges vízmennyiséget saját tulajdonú 2 db mélyfúrású kút biztosítja. A 

telepen 2 db talajvízfigyelő kút került kialakításra.  

 Jelenlegi vízigény: 65.000 m
3
/év (szociális+itatóvíz+tejház). Bővítést követő vízigény: 130.670 m

3
/év. 

 Jelenlegi szennyvízmennyiség: szociális, trágyalé és trágyalével szennyezett csapadékvíz és tejház 

összesen: 10,6 m
3
/nap. Bővítést követő szennyvízmennyiség: szociális, trágyalé és trágyalével 

szennyezett csapadékvíz és tejház összesen: 21 m
3
/nap. 

 A keletkező szociális szennyvíz külön vízzáró vb. szennyvízgyűjtő medencébe kerül, melyet szükség 

szerint szippantással ürítenek és a fehérgyarmati települési szennyvíztisztító telepre szállítanak. 
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  A tejházi szennyvizet zsírfogón keresztül vb. szennyvízgyűjtő medencébe vezetik, végül a zsírfogó 

műtárgyból származó szennyvíziszappal együtt a Zrt. saját biogáz üzemébe kerül hasznosítás 

céljából, majd feldolgozás után a Növény és Talajvédelmi Igazgatóság engedélye alapján saját 

tulajdonú termőföldekre juttatják ki. 

 Létesítmények: 1 db trágyaléalagút, 2 db 50 m
3
-es vb. gyűjtőmedence, 6 db 20 m

3
-es vb. 

gyűjtőmedence, 3 db 10 m
3
-es vb. gyűjtőmedence, 1 db 5 m

3
-es vb. gyűjtőmedence, 1 db zsírfogó 

medence, 1 db 25 m
3
-es monolit vasbeton gyűjtő medence. 

 A beruházás megkezdése előtt be kell szerezni a Felső-Tisza-vidéki Igazgatóság vagyonkezelői 

hozzájárulását. 

 Az új vízilétesítmények (2 db gyűjtőakna) kialakítása valamint a meglévő vízilétesítmények 

bővítése (trágyatechnológiai rendszer, tűzivíztározó) csak a vízügyi hatóság által kiadott 

végleges vízjogi létesítési engedély, az üzemeltetése végleges vízjogi üzemeltetési engedély 

birtokában kezdhető meg.  

 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 33/G § és a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 23/A.§ (2) bekezdése alapján az elektronikus 

ügyintézésre kötelezett ügyfél és az elektronikus ügyintézést választó természetes személy vízügyi 

hatósági ügyeit a VIZEK integrált hatósági rendszeren keresztül intézheti.  

 Fentiek alapján felhívom szíves figyelmét, hogy beadványa kizárólag akkor minősül 

kérelemnek, és a hatóság abban az esetben indítja meg a hatáskörébe tartozó eljárást, 

amennyiben a kérelmét elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer, a VIZEK 

integrált hatósági rendszeren (vizek.gov.hu) keresztül nyújtja be. 

 Az „Erdőhát” Mezőgazdasági Termelő-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Zrt. (4967 Csaholc, Kossuth u. 

65-67.) mint engedélyes rendelkezik a Vámosoroszi 0204 hrsz.-ú külterületén lévő tehenészeti telep 

vízellátására, szennyvízelhelyezésére és csapadékvíz-elvezetésére vonatkozóan kiadott 36500/3431-

8/2020. ált., 36500/5372-8/2018. ált. és a 36500/4126-22/2016. ált. számú határozatokkal módosított 

36500/4126-12/2016. ált. számú (vksz.: 26/19-1989.)vízjogi üzemeltetési engedéllyel melynek 

érvényességi ideje: 2021. május 31. 

 Az Erdőhát Mezőgazdasági Termelő-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Zrt. (4967 Csaholc, Kossuth u. 

65-67.) mint engedélyes rendelkezik a Vámosoroszi 0204 hrsz. alatt lévő szarvasmarha telep 

területén létesítendő technológiaivíz tároló medencékre, valamint a technológiai szennyvíz 

elvezetésére és elhelyezésére vonatkozóan kiadott 36500/5997-7/2019. ált. számú vízjogi létesítési 

engedéllyel melynek érvényességi ideje: 2022. október 31. A vízjogi létesítési engedély 

üzemeltetésre nem jogosít. A műszaki átadás-átvételt követő 60 napon belül meg kell kérni a vízjogi 

üzemeltetési engedélyt a Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. Ennek hiányában a létesítmény nem 

üzemeltethető. 

 Az ERDŐHÁT Mezőgazdasági Termelő-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Zrt. (4967 Csaholc, Kossuth u. 

65-67.) mint engedélyes rendelkezik a Vámosoroszi 0204 hrsz.-ú külterületén lévő 2 db (TV-1 és TV-

2 jelű) talajvízfigyelő kútra vonatkozóan kiadott 36500/3562-10/2017. ált. számú határozattal 

módosított 2613-6/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel melynek érvényességi ideje: 2021. 

május 31. 

 Az „Erdőhát” Mezőgazdasági Termelő-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Zrt. (4967 Csaholc, Kossuth u. 

65-67.) mint engedélyes rendelkezik a Vámosoroszi 0204 hrsz.-ú külterületén lévő tehenészeti telep 

vízellátását biztosító mélyfúrású kútra vonatkozóan kiadott 36500/3245-10/2016. ált. számú (vksz.: 

26/11-1970.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel melynek érvényességi ideje: 2021. május 31. 

 Az „Erdőhát” Mezőgazdasági Termelő-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Zrt. (4967 Csaholc, Kossuth u. 

65-67.) mint engedélyes rendelkezik a Vámosorosziban fellelhető tehenészeti telep 1/a számú 

mélyfúrású kútra vonatkozóan kiadott 922-5/2011. számú (vksz.: 26/34-2005.) vízjogi üzemeltetési 

engedéllyel melynek érvényességi ideje: 2021. február 28. 
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 A Katasztrófavédelmi Igazgatóság továbbá megállapította, hogy Vámosoroszi település a 219/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM 

rendelet szerint a felszín alatti vizek szempontjából az érzékeny területek közé került besorolásra. 

 Az érintett ingatlan közüzemi vízbázist nem érint. 

 A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol, a 

telephely közüzemi vízbázist nem érint. 

 A tevékenység – fenti előírások betartása esetén – megfelel a felszín alatti vizek védelmére 

vonatkozó követelményeknek. 

A rendelkezésre álló nyilvántartási adatokból megállapítható, hogy az elmúlt időszakban mért talajvíz 

vizsgálati eredmények szerint, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez 

szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes 

rendelet mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértékekhez képest a talajvíz szennyezőanyag 

tartalma ortofoszfát, ammónium, nitrát és nitrit tekintetében haladta meg a határértéket, egyéb komponensek 

tekintetében határérték túllépés nem volt.  

A megvalósítandó vízilétesítmények létesítésénél, valamint meglévő vízilétesítmények üzemeltetésénél, 

vízhasználatok gyakorlásánál a vonatkozó vízjogi létesítési/üzemeltetési engedélyekben foglaltak betartását a 

rendelkező részben foglaltak szerint előírtam. 

Fentiek alapján és a rendelkező részben foglaltak maradéktalan betartása esetén a tevékenység nem jelent 

veszélyt a felszíni alatti vízkészletekre, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. 

rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható. 

A felszín alatti víz veszélyeztetésével, terhelésével járó tevékenységek jellemzőire vonatkozó részletes FAVI 

adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változás bejelentéséről a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § 

(8) bekezdései alapján rendelkeztem. 

A telephelyen a telepi tevékenységek végzésének vízvédelmi feltételeiről, követelményeiről a felszín alatti és 

felszíni vizek jó minőségi állapotának elérése, biztosítása érdekében a vizek szennyeződésének 

megelőzéséről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, 

valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. és 9. 

§-a alapján rendelkeztem. 

A telepi létesítmények gondos üzemeltetése, karbantartása, a technológiai fegyelem szigorú betartása mellett 

a szennyezőanyag környezetbe való kijutása elkerülhető, a kültéri csapadékvizek, a felszíni és felszín alatti 

vizek szennyeződése megelőzhető. A vizek szennyeződésének megelőzésére, kizárására vonatkozóan külön 

előírásokat tettem. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva, Vámosoroszi 0204 

hrsz. alatti szarvasmarha telepen alkalmazott hígtrágyás tartástechnológia kapacitásbővítésének 

előzetes vizsgálat ügyében indult engedélyezéshez hozzájárult, tekintettel arra, hogy a tevékenységhez 

kapcsolódó vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények az előírások maradéktalan betartásával 

biztosíthatók. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) 

bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.) 10. § (3a) bekezdése alapján a 

környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban a környezetvédelmi 

szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben 

szakkérdésként megvizsgáltam.  

A Kvt. 66/A §. (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat 

hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana. 

A fentiek értelmében jelen eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok 

érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 
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221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben és a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási 

tervéről (VGT2) szóló 1155/2016. (III.31.) Korm. határozatban foglaltaknak való megfelelőséget. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a telephelyen tervezett tevékenység a rendelkező részben 

előírtak betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, valamint a technológiai rend betartásával nem 

jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. 

(VII.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható.  

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, 531/2017. (XII. 

29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontjában megállapított 

szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. 

§ alapján, a 80. §-ban meghatározott formában, a 81. § -nak megfelelő tartalommal hozta meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a 

vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja 

állapítja meg. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a 

megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles megadni. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást az Ákr. 116. § (1) bekezdésére tekintettel adtam. 

Az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

részére megküldeni szíveskedjen.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/7217-2/2020.ált. számú 

tájékoztató levelében az alábbiakat közölte: 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

(továbbiakban: Főosztály) a 6339-6/2020. számú megkeresésében szakhatósági állás-foglalást kért a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól (továbbiakban: Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság) 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.) által kérelmezett, Vámosoroszi 0204 hrsz. alatti szarvasmarha telepen alkalmazott hígtrágyás 

tartástechnológia kapacitásbővítésének előzetes vizsgálat ügyében indult eljárásban. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Vámosoroszi 0204 hrsz. alatti szarvasmarha telepen alkalmazott 

hígtrágyás tartástechnológia kapacitásbővítésének előzetes vizsgálatához a 36500/7217-2/2020. ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában előírásokkal hozzájárult. 

A Főosztály 2021. április 26.-án érkezett, 101-15/2021. számú tájékoztatásában a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság nyilatkozatát kérte, hogy a 36500/7217-2/2020. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában 

foglaltakat kívánja-e fenntartani, mivel az ügyfél a korábban benyújtott vizsgálati dokumentációjának 

vízvédelmi fejezetét módosította. 

A módosítás során a jelenleg érvényes vízjogi engedélyben szereplő vízkivétel mennyiségét nem kívánják 

megnövelni.  

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a korábban kiadott 36500/7217-2/2020. ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásának előírásait továbbra is fenntartja.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a 

vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. 

rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja 

állapítja meg.” 
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A Főosztály a 101-2/2021. számú ügyiratában a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. 

számú melléklet 1. táblázata alapján, a hatáskörükbe tartozó szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 

Osztályát, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztályát kereste meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 

Osztály az SZ/NEF/0026-2/2021. számú szakkérdés vizsgálatában megállapította, hogy a tervezett 

kapacitásbővítés megvalósítása jelentős környezet-egészségügyi hatást nem eredményez, így az engedély 

kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására javaslatot 

nem tesz. 

Szakkérdés vizsgálatát az alábbiakkal indokolta: 

„Az eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megha-

tározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai állásfoglalás kialakítására vonatkozó feladatkörrel és szakmai 

ismerettel rendelkezik. 

A megkereső főosztály által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környe-

zethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § rendelkezéseire, valamint 

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott szakkérdésekre 

[A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felméré-

sére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát 

befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok 

véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően] is, a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy: 

- a tervezett tartástechnológiai kapacitásbővítés megvalósításaés a szarvasmarha telep üzemeltetése 

település- és környezet-egészségügyi szempontból a szakértői anyagban bemutatott adatok és 

számítások alapján nem jelent szignifikáns egészségkárosító kockázatot, erre tekintettel a rendelkező 

részben rögzítettek szerint foglalt állást. 

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

Feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, illetve a fővárosi és megyei kormány-

hivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egész-

ségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet, míg illetékességemet az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a fővárosi és 

megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. 

rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 

Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály SZ/84/00016-2/2021. számú szakkérdés vizsgálatában tett 

előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza. Indoklása az alábbi: 

„A Zrt. az 59/2008. (IV. 29 ) FVM rendelet 6. számú melléklet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének az 

előző évben (adatszolgáltatási időszak: 2019. január 1. - 2019. december 31.) eleget tett. 

A fermentlé, mint nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő hasznosítása 

tárgyában SZ-10/84/00295-11/2019. számon engedélyt adtunk ki. Az engedély 2024. január 30.-ig érvényes. 

Az engedélyezett 413,9121 ha nagyságú szántó és legelő művelési ágú területeken a biogáz üzemben 

keletkező kb. 40.000 m
3
 fermentlé biztonságosan elhelyezhető. 

Talajvédelmi szempontból a tervezett kapacitásbővítésnek - előírásaink betartása mellett - a környező 

mezőgazdasági területekre káros hatása nincs, talajvédelmi szempontból jelentős hatás nem várható. 

Ezen állásfoglalást a talajvédelmi hatóság a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) vonatkozó 



14 
 

előírásainak figyelembevételével, a 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 28. § (2) bekezdés és az 5. 

számú melléklet 1. táblázat 5. pontja, illetve a mellékelt előzetes vizsgálati dokumentáció (készítette: Molnár 

Kft. 4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.; készült: Nyíregyháza, 2020. december) alapján adta ki.  

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2016. évi CL. törvény (az általános közigazgatási 

rendtartásról) 16. § (1) bekezdése és a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 3. § (2) bekezdése rendelkezik. 

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. § (1) 

bekezdése, valamint 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről) 52. § (1) bekezdése állapítja meg.” 

 
 

A Főosztály a Khvr. 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 101-1/2021. számú végzésében megkereste 

Vámosoroszi Község Jegyzőjét, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét, a 

tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása érdekében. 

A megkeresésre a Csaholci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a V/3-2/2021. számú végzésében az 

alábbi nyilatkozatot tette: 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az 

Erdőhát Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (4967 Csaholc, Kossuth u. 65-67.) 

megbízásából eljáró Molnár Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) kérelmére a 

Vámosoroszi 0204 helyrajzi szám alatti szarvasmarha telepen alkalmazott hígtrágyás tartástechnológia 

kapacitásbővítés előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a tárgyi létesítménnyel kapcsolatos előzetes 

vizsgálata eljárásban nyilatkozom, hogy a tervezett tevékenység Vámosoroszi község Szabályozási 

Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban. HÉSZ) megállapításáról szóló 

6/2006. (V.31.) rendeleti szabályozással nem ellentétes. A HÉSZ 11. §. (4) bekezdése alapján a Gip/2 

övezet - ipari gazdasági terület - sajátos előírása szerint „Azokban a vegyes használatú mezőgazdasági 

majorokban, ahol jelenleg az állattartás és az egyéb gazdasági, ipari tevékenység együtt van jelen az 

állattartás a kialakult helyzetnek megfelelően fenntartható, ott újabb állattartó funkciók is elhelyezhetők, 

amennyiben ahhoz az illetékes szakhatóságok hozzájárulásukat megadják", a HÉSZ kivonatát az eljáráshoz 

mellékelem. 

A település helyi környezet- és természetvédelmével kapcsolatosan kérjük, hogy a lakosság részéről több 

alkalommal jelzett, a telephez közeli lakókörnyezetben érezhető bűz miatt - mely a kapacitásbővítés miatt 

várhatóan nagyobb mértékű lesz - a tevékenységet gyakorló gazdasági társaság részére a lakókörnyezet 

védelme érdekében védelmi célú erdő telepítését írják elő. 

Végzésem ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs. Végzésem az ügy érdemében hozott határozat, ennek 

hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg. 

INDOKOLÁS 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Komplex Engedélyezési, Természetvédelmi és Nyilvántartási Osztály 101-1/2021. (I.04.) számú végzésében 

megkeresett az Erdőhát Zrt. Vámosoroszi 0204 hrsz. alatti szarvasmarha telepén alkalmazott hígtrágyás 

tartástechnológia kapacitásbővítésének előzetes vizsgálata tárgyában nyilatkozzak arra vonatkozóan, hogy a 

tervezett tevékenység a település hatályos településrendezési eszközeivel és a helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban van-e illetve a tervezett 

tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással 

összhangban van-e.  

Vámosoroszi település HÉSZ szabályozását áttekintve megállapítottam, hogy az Erdőhát Zrt. Vámosoroszi 

0204 hrsz alatt tervezett tevékenysége a szabályozással nem ellentétes, a HÉSZ övezeti besorolása alapján 

az Erdőhát Zrt. Vámosoroszi mezőgazdasági majorban újabb álltartási funkciók kialakításához a 

szakhatóságok hozzájárulása szükséges. A HÉSZ előírásaira vonatkozóan - az ipari gazdasági területre 

illetve a levegőtisztaság védelmére vonatkozó szabályozás előírásaira tekintettel - a további eljáráshoz a 
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HÉSZ kivonatát mellékeltem a megkereső hatóság részére. 

Vámosoroszi településnek hatályos állattartásra vonatkozó és egyéb környezet- és természetvédelmi 

előírásokat tartalmazó rendelete nincs. 

A lakosság részéről több alkalommal érkezett jelzés alapján, kérjük, hogy a település helyi környezet- és 

természetvédelmével kapcsolatosan a telephez közeli lakókörnyezetben érezhető bűz miatt - mely a 

kapacitásbővítés miatt várhatóan nagyobb mértékű lesz - a tevékenységet gyakorló gazdasági társaság 

részére a lakókörnyezet védelme érdekében védelmi célú erdő telepítését írja elő a hatóság. 

A szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 25. §. (1) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. §. (6c) bekezdésének 

rendelkezése alapján adtam meg. 

Végzésemet az Ákr. 80. §. (1) és 81. §. (1) bekezdése szerinti formában és tartalommal hoztam meg. 

A végzés elleni jogorvoslat módjáról az Ákr. 112. §-a rendelkezik.” 

 

Az eljárás során az ERDŐHÁT Zrt. nyilatkozattételre jogosult képviselője a 101-18/2021. iktatási számú 

levélben tájékoztatta a Főosztályt, hogy a telephelyünkön tervezett fejlesztést pályázati forrásból kívánják 

megvalósítani, a sikeres pályázat esetén várhatóan a 2022-23. években. Amennyiben sor kerül a fejlesztésre, 

úgy vállalták, hogy a település lakosságának védelme érdekében gondoskodnak olyan mértékű fatelepítésről, 

amellyel a telephelyről származó esetleges lakosságot zavaró bűzhatást megelőzhetik.  

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható kör-

nyezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

Környezeti zaj 

A telephely Vámosoroszi északi részén, külterületen helyezkedik el. A telephelyet minden irányból 

mezőgazdasági terület határolja. 

A legközelebbi lakóépületek nyugati irányban 400 m-re, déli irányban 405 m-re helyezkednek el. 

A dokumentációban szereplő számítások alapján a telephely legnagyobb zajvédelmi szempontú hatásterülete 

a fejlesztés után a zajforrások akusztikai középpontjától számított 132 m sugarú kör által lefedett terület. 

A fejlesztési beruházás építési időszakának zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő 

területet. 

Mivel a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, területet, ezért a 

Kormányhivatal a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

10. § (3) a) pontja alapján zajvédelmi előírást nem tett. 

Gépjárműforgalom csak a nappali (6-22) időszakban történik. A gépjárműforgalom, a megadott adatok alapján 

nem okoz 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást a megközelítési útvonalon. 

Levegőtisztaság-védelem: 

Az építési munkálatok kibocsátása által okozott szennyezés hatásterülete gyakorlatilag az érintett beruházási 

területre korlátozódik, és itt lokalizálódik. Az építési terület elhelyezkedéséből adódóan a szennyező hatás 

közvetlenül lakott területeket nem érint.  

Az üzemelés során, a technológiának megfelelően az alábbi tevékenységeknél kell légszennyező anyag 

kibocsátással számolni: 

- Az intenzív állattartásból és a trágyakezelésből származó szaghatás 

- Gázmotor üzemeltetéséből származó emisszió 

- Szállítás, mint kapcsolódó tevékenységből származó emisszió  

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 m távolságon belül van. 

Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. 

Ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének 

megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő, például szaghatás csökkentő berendezés 

alkalmazása, vagy meglévő berendezés leválasztási hatásfokának növelése. Ha a levegő lakosságot zavaró 
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bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, 

felfüggeszthető vagy megtiltható. 

Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatása nem indokolt. 

Éghajlatvédelem: 

A benyújtott dokumentáció tartalmaz klíma kockázatelemzést, amely szerint a tervezett kapacitásbővítés 

megvalósítása, a szarvasmarha telep üzemeltetése és jövőbeni felhagyása során sem rövid, sem pedig 

hosszú távon nem befolyásolja az elhelyezkedési hatásterületének éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási 

képességét. 

A tervezett tevékenység éghajlatvédelmi szempontból nem kifogásolható. 

Élővilág-, tájvédelem: 

A telephely és környezete természetvédelmi oltalom alatt nem áll, nem országos jelentőségű védett 

természeti-, vagy Natura 2000 terület, azonban része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak, pufferterületnek 

minősül. 

A benyújtott Előzetes Vizsgálati Dokumentáció alapján a Vámosoroszi 0204 hrsz.-ú területen lévő állattartó 

telephely és biogázüzem területről megállapítható, hogy antropogén behatás alatt álló terület. Az ingatlan 

nagy része burkolt (betonozott), vagy beépített, zöldfelület mértéke csekély, így feltételezhetően az eredeti 

növénytársulás a telephelyen és környékén megszűnt. A telephely tágabb környezetében lakóterületek, illetve 

mezőgazdasági hasznosítású területek veszik körül.  

A telephelyet É-i, K-i és D-i irányból mezőgazdasági hasznosítású földterületek határolják. D-i irányban a 

Vámosoroszi 0203 hrsz.-ú terület szélén halad el a Tapolnoki-főcsatorna, amely partja fás, cserjés 

borítottságú, így a telephely takarása a lakóterülettől ebben az irányban megoldott. A telephely Ny-i irányban 

közvetlenül szomszédos belterületi ingatlanokkal, amelyek beépítettsége még szórványos. Az állattartó telep 

területén ugyan ezen irányból a bekötőúttól É-ra húzódó területén fával borított térrész figyelhető meg, amely 

által az istállók túlnyomó része takarásba kerül a belterületi ingatlanokhoz képest. 

A tervezett beruházással érintett terület botanikai és zoológiai vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy az 

érintett terület fajok és élőhelyek tekintetében különleges természeti értéket nem képviselnek, a beruházás 

hatásai a területen található vegetációra, élővilágra nézve nem okoznak súlyos környezeti hatást, károsodást. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisa alapján azonban a védett gyöngybagoly jelenlétéről van 

információ, illetve a környező területeken haris fészkelését jegyezték fel az elmúlt időszakokban. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése során tett területbejáráskor pedig a telephelyen belül néhány 

molnárfecske fészkelését jegyezték fel a karám részek homlokzatain. 

A tájba illesztés célja a tájban bekövetkező antropogén eredetű változásoknak a természeti adottságokhoz 

való igazítása, közelítése, a meglévő természeti, táji értékekkel való összhang megteremtése, valamint az 

értékek károsodásainak mérséklése, kiküszöbölése. Amennyiben az adott létesítmény, épület elhelyezésével, 

fizikai jellemzőinek alakításával nem érhető el a természet- és tájvédelmi szempontból kívánatos eredmény, 

járulékos módszerek alkalmazására van szükség. Ezek közé tartoznak a műszaki megoldások 

(tereprendezés, vízgazdálkodási létesítmények, építészeti szerkezetek, természetvédelmi műtárgyak), 

valamint a növénytelepítés.  

A telep elhelyezkedése jelentős antropogén befolyású mezőgazdasági hasznosítású területtel körbevett, 

valamint a tájba illesztése több irányból is megoldottnak tekinthető. Viszont a terület beépítettségét követően 

annak természeti értéke csökkenni fog, amelyet zöld felületek létrehozásával, növények telepítésével 

kompenzálni lehet. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv (Tvt.) rendelkezései szerint: 

„1. § E törvény célja: 

a) a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokfélesé-gének 

általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, továbbá a társadalom 

egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése; 
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3. § (1) A törvény hatálya kiterjed valamennyi természeti értékre és területre, tájra, továbbá a velük 

kapcsolatos minden tevékenységre, valamint a nemzetközi egyezményekből és együttműködésből fakadó 

természetvédelmi feladatokra, kivéve, ha nemzetközi egyezmény másként rendelkezik. 

6. § (1) A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá jellemző 

természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra jellegzetességeivel együtt, ahol 

kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges (ember által létrehozott) környezeti elemek. 

(2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és 

természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó 

természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról. 

7. § (1) A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a 

természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra 

jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását. 

(2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében: 

a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi 

elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai 

összehangolásával történő tájba illesztéséről; 

e) biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és berendezések 

elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez.”A tájba illesztés célja a 

tájban bekövetkező antropogén eredetű változásoknak a természeti adottságokhoz való igazítása, közelítése, 

a meglévő természeti, táji értékekkel való összhang megteremtése, valamint az értékek károsodásainak 

mérséklése, kiküszöbölése. Amennyiben az adott létesítmény, épület elhelyezésével, fizikai jellemzőinek 

alakításával nem érhető el a természet- és tájvédelmi szempontból kívánatos eredmény, járulékos módszerek 

alkalmazására van szükség. Ezek közé tartoznak a műszaki megoldások (tereprendezés, vízgazdálkodási 

létesítmények, építészeti szerkezetek, természetvédelmi műtárgyak), valamint a növénytelepítés. 

A Főosztály a védett állatfajokkal kapcsolatos rendelkezéseket a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvény (Tvt.) 43. § (1) bekezdése alapján írta elő, mely szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, 

károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, 

táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A Tvt. 43. § (2) bekezdése a) és l) 

pontja alapján a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj állományának 

szabályozásához, illetve egyede fészkének áttelepítéséhez. 

Fentiek alapján, a rendelkező részben tett előírások betartása mellett a tevékenységgel szemben természet- 

és tájvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, természetvédelmi érdeket nem sért. 

 

A Főosztály a HNPI nyilatkozatában foglaltakat döntésének meghozatalakor figyelembe vette. Az 

eljáró hatóság a tervezett tevékenység megvalósításának élővilágvédelmi hatásait az alábbiak szerint 

értékeli: 

A kivitelezés természetközeli élőhely-megszűnésével nem jár, az építés védett növény- vagy állatpopuláció 

élőhelyét nem veszélyezteti. A megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy az építési szakasz a 

növényzet egy részének az átmeneti károsodását okozza (bolygatás, letaposás), amely a munkagépek 

mozgásából, a szerelési tevékenységből ered. Az átmeneti károsodás az építési szakaszt követően a 

növényzet saját regenerálódási képessége folytán várhatóan rövid időn belül megszűnik. A nyomvonal 

kialakítása során a fakivágás fészkelési és vegetációs időn kívül végezhető, ezért az esetlegesen ott fészkelő 

védett madarakra nem jelent jelentős veszélyt a beruházás sem az építési, sem az üzemelési időszakban. 

A madársérülések (esetleges madárpusztulások) elkerülése érdekében a szabadvezetékeket és a transzfor-

mátor állomást madárbarát módon (szigeteléssel) szükséges kialakítani. 

Egyes védett állatfajok megjelenésére legfeljebb a közvetett hatásterületen, eseti jelleggel, főként táplálkozás 

vagy vándorlás okán lehet számítani. Amennyiben a fakitermelés a fészkelési időszakon kívül történik, akkor 

esetlegesen ott fészkelő madarakra nem lesz zavaró, illetve káros hatással. 

 

Az előírásokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (Tvt) törvény alábbi bekezdései alapján tettem: 
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7. § (1) bekezdése alapján, mely szerint a történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figye-

lembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, 

természeti értékeinek, a tájra jellemző természeti rendszereknek az egyedi tájértékeknek a megóvását. 

7. § (5) bekezdése alapján, mely szerint az Elektromosenergia-szállító légvezetékek létesítésekor, valamint 

középfeszültségű szabad légvezeték teljes szakaszhosszra kiterjedő felújításakor olyan műszaki megoldá-

sokat kell alkalmazni, amelyek a vadon élő madarakat nem veszélyeztetik. 

8.§ (1) A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével 

együtt kell biztosítani. 

17. § (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok 

biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek 

kíméletével kell végezni. 

43. § (1) bekezdése alapján, mely szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása kínzása, 

elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, 

pihenő- vagy búvóhelyinek lerombolása károsítása. 

Hivatkozott törvényre tekintettel a beruházás során esetlegesen a munkagödörben előkerülő hüllő illetve 

kétéltű fajok eltávolításáról gondoskodni kell a betemetés előtt, illetve a növényzetirtást fészkelési időszakon 

kívül kell elvégezni. 

Hulladékgazdálkodás:  

Az építkezés és a megelőző tereprendezési műveletek során keletkező hulladékokat a 45/2004. (VII. 26.) BM-

KvVM együttes rendelet előírásai szerint fogják kezelni. Ennek megfelelően az építési hulladékot vagy a 

helyszínen felhasználják, vagy engedéllyel rendelkező szakcég részére adják át ártalmatlanítás, hasznosítás 

céljából. 

A kivitelezési munkák során kitermelt föld a tereprendezés során felhasználásra kerül, így az hulladékként 

nem jelenik meg. 

Az üzemelés során keletkező veszélyes hulladékokat a telephelyen meglévő üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik. A 

hulladékokat gyűjtést követően legalább évente 1 alkalommal engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át. 

Az üzem működése során keletkező termelési hulladék a fermentlé, amely mezőgazdasági területen kerül 
elhelyezésre, a talajvédelmi hatóság engedélye alapján.  
A keletkező kommunális hulladékot a telephelyen meglévő kommunális hulladékgyűjtőben gyűjtik, ahonnan 
közszolgáltató részére kerül átadásra. 
 

Földtani közeg: 

A dokumentációban bemutatott műszaki intézkedések és alkalmazott technológia pontos betartása, valamint 
a szakszerű kivitelezés és üzemvitel esetén várhatóan nem okoznak szennyezést.  

 

A Főosztály döntését a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak, a szakhatóság állásfog-

lalása, a szakkérdésben adott nyilatkozatok, a megkeresésre adott válasz alapján hozta meg, és megálla-

pította, hogy a Khvr. 5. sz. mellékletében szereplő szempontok figyelembevételével a tervezett tevékenység 

megvalósításából a rendelkező részben szereplő előírások betartása esetén nem feltételezhető olyan 

jelentős környezeti hatás, amely környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását szükségessé tenné. 

Megállapítható továbbá, hogy a tervezett tevékenység nem egységes környezethasználati engedély köteles 

tevékenység, továbbá a tevékenység megvalósításához és üzemeltetéséhez a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó egyéb engedély beszerzése nem szükséges. 

A határozatot a Kvt. 67. § (1) bekezdése és a Khvr. 5. § (2) bekezdés ac) és cb) pontja alapján, illetve a Khvr. 

3.§, 4.§ és 5. §-ai szerint lefolytatott eljárásban, az Ákr. 80. § (1) bekezdés szerinti formában és a 81. § (1) 

bekezdés szerinti tartalommal hoztam meg. 

A Kvt. 67. §. (2)
 
bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálat alapján hozott határo-

zatát negyvenöt napon belül hozza meg. A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárás ügyin-

tézési határidejét indokolt esetben - különös figyelemmel a tevékenység egyedi jellemzőire, összetettségére, 

telepítési helyére, illetve méretére - meghosszabbíthatja. 
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Tekintettel arra, hogy a 2021. április 20-án benyújtott hiánypótlást követően a vízügyi hatóság, valamint a 

szakhatóság újbóli megkeresése volt szükséges, és erre a törvény által biztosított határidőben nem volt 

lehetőség, a Főosztály a hivatkozott jogszabály alapján az eljárás ügyintézési határidejét 45 nappal 

meghosszabbította, amelyről a 101-13/2021. sz. iratában értesítette a kérelmezőt. 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésekre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése 

és 5. számú melléklet I. táblázata alapján került sor. 

A szakhatóság megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. pontja alapján került sor. 

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) 

pontja és (2) bekezdése, 13. § (1) c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 8/A. § (1) bekezdése 

állapítja meg. 

A határozat közhírré tételéről a Khvr. 5. § (6) bekezdése szerint gondoskodok. Az így közölt döntést a közzé-

tételét követő 15. napon tekintem közöltnek. 

 

A határozat ellen a közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdés rendelkezése biztosítja. 

A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 

13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) 

bekezdése alapján határoztam meg. A keresetlevél tartalmi követelményeit a Kp. 37. §-a határozza meg.  

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

(továbbiakban E-ügyintézési tv.) alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett a keresetlevelet 

is kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon 

nyújthat be. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az E-ügyintézési tv. 9. §-a határozza meg. 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban 

alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendeletben foglaltak szerinti nyomtatványon is 

előterjesztheti (19. számú melléklet). Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus 

kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is 

elektronikusan kézbesít részére. Ezen esetben a keresetlevél a https://e-

kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával nyújtható be a közigazgatási 

döntést hozó szervnél. 

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik 

fél sem kéri tárgyalás tartását, s azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül a határoz. 

Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt 

igazolási kérelemnek nincs helye.  

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét és a megfizetésének módját az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban Itv.) 45/A. §-a és a 74. §-a határozza meg.  

Az eljárás díja a díjrendelet 2. § (1) (5) (6) (7) bekezdései és 1. sz. melléklet 35. főszáma alapján került 

meghatározásra. 

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, mint szakhatósággal, 

valamint a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján közlöm. 

Nyíregyháza, 2021. június 21. 

Román István 

kormánymegbízott 

nevében és megbízásából 

Katona Zoltán 

osztályvezető 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
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Értesülnek: Elektronikus úton tértivevénnyel: 

Véglegessé válás előtt: 

1. MOLNÁR Kft. (12724228) 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

5. Csaholci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

6. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

7. Irattár 

Véglegessé válás után: Elektronikus úton 

8. MOLNÁR Kft. (12724228) 
 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. 


