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Tisztelt Címzett! 
 
Ezúton értesítem, hogy a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon (továbbiakban: 
Főosztály) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 
szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 24. §-a szerinti összevont környezeti hatásvizsgálati és 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult a Baromfi – Coop Kft. (4030 Debrecen, 
Vécsey u. 34.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró KÖMIR Kft. (4400 Nyíregyháza, 
Nagyvárad u. 4.) kérelmére „Tiszaszalka 027/8, 027/9, 027/27 hrsz. alatti baromfi szülőpárnevelő 
telep bővítése” tárgyában. 

A hivatkozott Korm. rendelet 24. § (7) bekezdésének és 8. § (2) bekezdésének megfelelően csatoltan 
megküldöm az eljárással kapcsolatos közleményt, valamint a kérelmet és mellékleteit. A fentiek alapján 
kérem, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül szíveskedjen gondoskodni a közlemény, a 
kérelem és mellékleteinek közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. 

Kérem, hogy a közleményt a közzététel időpontjával és a kérelem és a mellékletek nyomtatott 
példányába történő betekintési lehetőség módjával kiegészíteni szíveskedjen. 

A közlemény közhírré tételét követő 5 napon belül szíveskedjen tájékoztatni a Főosztályt a közhírré tétel 
időpontjáról, helyéről, valamint a kérelem és mellékletei nyomtatott példányába való betekintési 
lehetőség módjáról. A közhírré tétel időtartama 30 nap. A közhírré tétel idejének lejártát követően 
kérem, tájékoztassa a Főosztályt annak megtörténtéről és az esetleges észrevételekről. 
 

Nyíregyháza, 2017. október 18. 

Tisztelettel: 

 Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető 

 nevében és megbízásából 

  

  

 Katona Zoltán 

főosztáyvezető-helyettes 

 

 

Értesülnek: 
1. Tiszaszalka Község Jegyzője   4831 Tiszaszalka, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.  
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KÖZLEMÉNY 
 
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a környezeti 
hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet 24. § (7) bekezdése és 8. § (2) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a 
nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon a Baromfi – Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey u. 
34.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró KÖMIR Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 
4.) kérelmére összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárás indult. 
 
A kérelem tárgya: Tiszaszalka 027/8, 027/9, 027/27 hrsz. alatti baromfi szülőpárnevelő telep bővítése 

Iktatási szám: 3362/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. szeptember 21. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. szeptember 22. 

A kérelem rövid ismertetése: 

A Baromfi – Coop Termelő és Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen, Vécsey u. 34.) a Tiszaszalka 027/8, 

027/9, 027/27 hrsz.-ú területen meglévő 6 db istálló technológiai fejlesztésével az 58.840 férőhelyes 

baromfi szülőpárnevelő telepének 70.000 férőhelyes baromfiteleppé történő bővítését határozta el. 

 

A bővítés után a termelő tevékenységet ugyanúgy 6 ólban 10 légtérben fogják végezni. Az alkalmazott 

ventilátorok száma, típusa és működési körülményeik nem fognak változni. 

 

A fejlesztést várhatóan 2017. év IV. negyedévében hajtják végre. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

A vizsgált létesítmény esetében levegőtisztaság védelmi szempontból az építési terület kb. 50 m-es 

sávjában korlátozott terjedéssel lehet fokozottabb porterheléssel számolni, illetve a tevékenységből 

származó zaj hatásterülete is a telekhatáron belül található. 

 

A Baromfi – Coop Kft. szülőpár nevelő telepe Tiszaszalka község külterületén helyezkedik el. Teleptől É-

ra, K-re és D-re mezőgazdasági területek, Ny-ra egy régi TSZ major található. A legközelebbi lakóterület 

a telephelytől 240 m-re helyezkedik el. A telep közelében üdülő terület, gyógyhely, egészségügyi terület, 

védett természeti terület nincs. 

 
A hatásterülettel érintett település: Tiszaszalka 
A közlemény közzétételének időpontja: ___________________ 

 

Ezen közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a környezetvédelmi hatóság 
Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 

2017.október 18.-tól 2017. november 20.-ig megtekinthető. 
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Az üggyel kapcsolatos dokumentáció Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

-12
00

, 
szerda 8

00
 -12

00
, 13

00
 -16

00
) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/3362-2017 webcímen, valamint  

Tiszaszalka Község Polgármesteri Hivatalában is megtekinthető. A betekintés módjáról részletes 
információt a környezetvédelmi hatóságnál, vagy Tiszaszalka Község Jegyzőjénél lehet kapni. 

A közzététel időtartama alatt a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet 
tenni Tiszaszalka Község Jegyzőjénél, vagy a környezetvédelmi hatóságnál. 

Az ügyben a környezetvédelmi hatóság közmeghallgatást fog tartani, melyre vonatkozó adatokat 
hirdetményi úton teszi közzé. Észrevételeket a közmeghallgatás meghirdetését követően a 
közmeghallgatás időpontjáig a környezetvédelmi hatóságnál, vagy Tiszaszalka Község Jegyzőjénél 
lehet tenni, vagy a közmeghallgatáson lehet előadni. 

Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nincs folyamatban. 
 
A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 24. § (9) bek. értelmében az összes adat ismeretében 
határoz, és 

 megadja az egységes környezethasználati engedélyt, vagy 

 elutasítja a kérelmet. 

 


