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KÖZLEMÉNY 

 
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 2015. szeptember 23-án 0Juhász Ferenc családi 

gazdálkodó (4356 Nyírcsaholy, Hunyadi u. 141/b.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró East-Limit Kft. (4342 

Terem, 0152/2 hrsz.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult Nyírcsaholy külterület 0163/16 hrsz. alatti ingatlanon 

tervezett szarvasmarha telep előzetes vizsgálat ügyében. 

 

Az ügy iktatási száma: 9697/2015. 

Az eljárás megindításának napja: 2015. szeptember 23. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2015. szeptember 24. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2015. október 13. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A tulajdonos jelenleg is Nyírcsaholy területén állattartással foglalkozik. Jelenleg a szarvasmarha tartás során legeltetett 

állatállományát a település másik részén található téli elhelyezésére szolgáló istállóban helyezi el. A tulajdonos az állomány 

szerkezetének átalakítását tervezi, melyhez szükség van egy korszerű telephelyre. A tervezett tejhasznú állomány higiénikus és 

állategészségügyi szempontból elvárt fejéséhez fejőház építésére van szükség, valamint tervezik egy 150 + 175 db (kifejlett tehén) 

férőhelyes istálló, téli takarmány tároló és az üzemeltetéshez szükséges feltételek biztosítására a hiányzó kiszolgáló épületek és 

létesítmények kialakítását. A területen jelenleg 1 db tárolóépület található. Építtető az ingatlanon korszerű szarvasmarha telep 

kialakítását tervezi, a kiszolgáló létesítmények megvalósításával együtt (fejőház, tároló, szálastakarmány tároló, trágya és 

silótároló). 

 

A telepítési hely: Nyírcsaholy (0163/16 hrsz.) 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

Az építkezés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa az építési terület mértani középpontjától számítva nappal 199 m 

helyezkedik el. Üzemeltetés hatástávolsága, állattartásból eredő szagemisszió 251 m 

 

 

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 2015. 10.12-től - 2015. 

11. 05-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/1014 webcímen, valamint Nyírcsaholy 

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: 

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan; 

- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából; 

- amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek 

meghatározása; 

- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában 

kezdhető meg. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/937

