
 

 

 

 

KÖZLEMÉNY 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) 

bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon 

a HPK 2002. Kft. (4029 Debrecen, Pereces u. 24.) megbízásából eljáró KÖMIR Környezetvédelmi és 

Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) 2020. szeptember 22. napján benyújtott kérelmére 

közigazgatási hatósági eljárás indult a Nyírmihálydi 083/20-22, 25, 088/1 hrsz. alatt tervezett 

pulykatenyésztő telep megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában.  

 

Az ügy iktatási száma: 5136/2020. 

Az ügyintéző neve: Székelyhidi Ferenc 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: (42) 896-122 

Az eljárás megindításának napja: 2020. szeptember 22. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2020. szeptember 22. 

A közlemény közzétételének időpontja:___________________ 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A HPK 2002 Kft. a Nyírmihálydi, 083/20-22, 25, 088/1 hrsz. alatti (jelenleg sertéstelepként üzemelő) 

ingatlanokon hízópulyka nevelést tervez végezni, a telephelyen meglévő 5 db ólban. A telephelyen a 

működéshez szükséges épületek, létesítmények megtalálhatóak, azok felújítása, átalakítása szükséges. 

A telepen egyidejűleg 15.820 db pulyka hízlalását tervezik.  

Mivel a telephelyen a baromfi létszám meghaladja a 100 számosállat mennyiséget, ezért szükséges az 

előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása.  

Az ólak hullám alulemez és pala tetőfedéssel, téglafallal, és betonozott padozattal rendelkeznek. Az 

ólakban automata rendszer (etető, itató, szükséges hőmérsékleten tartó) található, mely megfelelő 

körülményeket teremt az állatok számára. A tartástechnológia almos (szecskázott szalma, forgács) 

rendszerű. 

Az első telepítésre várhatóan 2021. év I. negyedévében kerülne sor. A kihasználtság várhatóan l 00 %-

os lesz.  

Az állatok az előnevelést követően, 42 napos korukban kerülnek a telepre. A tojó pulykák hizlalási ideje 

átlagosan 15 hét, míg a bak madaraké 21 hét. A telepen egyidejűleg körülbelül 15.820 db pulyka 

hizlalása, majd értékesítése történik.  

A pulykák elszállítását követő napokban történik az ólak kitrágyázása. A trágya a kitrágyázási 

időszakban közvetlenül, tilalmi időszakban pedig a telephelyi trágyatárolóban történő átmeneti tárolást 

követően mezőgazdasági területre kerül kihelyezésre, tápanyagpótlás céljából. A kitrágyázás után 

fertőtlenítést végeznek, ezt követi a bealmozás. Körülbelül 4-5 hét pihentetés (szervízciklus) után 

fogadják a következő turnus napos pulykáit.  

Az ingatlan vízigénye a telephely saját kutas vízellátó rendszeréről biztosított. 

A kommunális-, illetve technológiai szennyvizek elvezetése teljesen zárt rendszerű. A kommunális 

szennyvizet zárt vasbeton aknákban gyűjtik, ahonnan szükség szerint elszállítják. A technológiai 

szennyvizet (ólak takarítása) zárt gyűjtőaknákban gyűjtik, majd az almos trágyára locsolják vissza. A 

gépjárműmosó szennyezett vizét - előtisztítást követően - visszaforgatják a mosási technológiába. 



 

 

Érintett település: Nyírmihálydi 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

 

Levegővédelmi hatásterület: 

A dokumentációban foglaltak szerint a telephely szagkibocsátó forrásainak együttes határától számított 

89 m-es sáv. 

Zajvédelmi szempontú hatásterület: 

A telephely mértani középpontjától számítva nappal 101 m, éjjel 169 m. 

 

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályának honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 

12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2020. október 07-től – 2020. október 30-ig 

megtekinthető. 

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

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

–12
00

, 

szerda 8
00

 –12
00

 13
00

 –16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/5136-2020 webcímen, valamint 

Nyírmihálydi település önkormányzatánál tekinthető meg. 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve 

amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására 

vonatkozóan, ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon észrevételt lehet tenni.  

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat: 

„A környezetvédelmi hatóság a határozatában 

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, 

hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint 

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével 

a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú 

melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit, 

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is 

tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti 

kérelem tartalmi követelményeit, 

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá 

sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető 

meg; 

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy 

változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja; 

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, 

ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott 

tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, 

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az 

összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem 

benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési 

engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni; 

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti 

hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó 

előírások figyelembevételével írja elő.” 


