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K Ö Z L E M É N Y  

 

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

(Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.; Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu) 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 2016. március 16-án az ERDŐHÁT Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató 

és Kereskedelmi ZRt. (székhelye 4967 Csaholc, Kossuth út 65-67.) kérelmére közigazgatási hatósági 

eljárás indult a ZRt. Vámosoroszi, 0204 helyrajzi szám alatti szarvasmarha telepén alkalmazott 

hígtrágyás tartástechnológia kapacitásbővítésének előzetes vizsgálata ügyében. 

. 

 

Az ügy iktatási száma: 4255/2016. 

Az eljárás megindításának napja: 2016. március 16. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2016. március 17. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2016.03.18 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

Az ERDŐHÁT Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi ZRt. a Vámosoroszi, 0204 hrsz. 

alatti telephelyén szarvasmarha tenyésztési tevékenységet végez tejtermelési szakiránnyal. 

A ZRt. telephelyén 2009-től 2 db hígtrágyás tartástechnológiával működő istálló is üzemel, az istállók 

320, illetve 384 férőhelyesek. A telepen 2009-óta biogáz üzem működik, melynek alapanyag ellátását az 

itt keletkező hígtrágyával oldják meg.  

A ZRt. jelen eljárásban a tehenészeti telep korszerűsítése kapcsán 3 db új, hígtrágyás 

tartástechnológiával üzemelő istálló építését tervezi, melyek férőhely kapacitása:  

1 db istálló 480 férőhely, 2 db istálló egyenként 240 férőhely. 

A kapacitásbővítés során a keletkező hígtrágya mennyisége évi 17.000 m3-ről kb. évi 35.000 m3-re fog 

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

A telepítési hely: Vámosoroszi, 0204 hrsz. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

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

14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2016. március 18-tól - 2016. április 11-ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál 

ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

–12
00

, szerda 8
00

 –12
00

 13
00

 –16
00

) és a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1065 webcímen, valamint Vámosoroszi Község Polgármesteri 

Hivatalában 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 Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. 

§ (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat: 

1. amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi 

követelményeinek meghatározása; 

2. ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) 

pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg. 
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