
 

 

 

Ügyszám: 
Ügyintéző: 
Telefon mellék: 

4098-9/2018. 
Linczer Norbert 
(42) 598-930/221 

Tárgy: 
Melléklet: 
 

Értesítés eljárás megindításáról 

1 db kérelem 
1 db hatásvizsgálat és egységes 
környezethasználati engedély kérelem 
dokumentációja 
1 db közérthető összefoglaló   

 

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 az AGROPOOL Kft. (1137 Budapest, 
Pozsonyi út 30. 3. em. 12.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró Lévai Béla 
környezetvédelmi szakértő (4024 Debrecen, Kandia u. 15. I/7.) kérelmére a Tiszadob 0312/7 hrsz. alatti 
ingatlanon (KTJ szám: 102717377) tervezett 10 ólas 400.000 férőhelyes baromfinevelő telepre kiadott 
3243-31/2017. számú egységes környezethasználati engedély módosítása (14 ólas 546.000 férőhelyes 
baromfiteleppé történő jelentős bővítés) 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, 2018. május 08. 

Tisztelettel: 

 Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető 

 nevében és megbízásából 

  

  

 Katona Zoltán 

főosztályvezető-helyettes 

Értesülnek: 
1. Tiszadob Község Jegyzője    4456 Tiszadob, Andrássy u. 37. 

 + térti +mell  
2. Irattár 



 

 

 

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 az AGROPOOL Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi út 

30. 3. em. 12.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró Lévai Béla környezetvédelmi 

szakértő (4024 Debrecen, Kandia u. 15. I/7.) kérelmére összevont környezeti hatásvizsgálati és 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult.  

 

A kérelem tárgya: Tiszadob 0312/7 hrsz. alatti ingatlanon (KTJ szám: 102717377) tervezett 10 ólas 

400.000 férőhelyes baromfinevelő telepre kiadott 3243-31/2017. számú egységes 

környezethasználati engedély módosítása (14 ólas 546.000 férőhelyes 

baromfiteleppé történő jelentős bővítés) 

Iktatási szám: 4098/2018. 

Az eljárás megindításának napja: 2018. március 12. 

Az ügyintézés határideje: 130 nap 

Az ügyintéző neve, elérhetősége: Linczer Norbert (42) 598 930/221 

 

A kérelem rövid ismertetése: 

Az AGROPOOL Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi út 30. 3. em. 12., KÜJ 102717377) Tiszadob 0312/7 

hrsz.-ú ingatlanon 400 ezres baromfinevelő telep létesítéséhez kapott egységes környezethasználati 

engedélyt.  

Az engedélyt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 3243-31/2017. számú határozattal adta ki. Az 

engedély 5 évig érvényes. 

Az Agropool Kft. a tervezett 10 ólas 400 000 férőhelyes baromfinevelő telepre kiadott 3243-31/2017. 

számú egységes környezethasználati engedély módosítására (14 ólas 546 000 férőhelyes baromfinevelő 

teleppé történő jelentős bővítés okán) környezeti hatástanulmány és egységes környezethasználati 

engedélyes összevont eljárást kíván lefolytatni. 

A tervezett létesítmény helyzete, környezete azonos a 3243-31/2017. számú határozattal kiadott 

engedély alapjául szolgáló KHV-EKHE dokumentációban megadottakkal 

A tervezett létesítmény Tiszadob belterületétől délre, a belterülettől cca. 2,6 km-re lévő külterületi, 0312/7 

hrsz.-ú ingatlan. A telek területe 10,0242 ha. A tervezett baromfinevelő telep a 400 ezres létszámról 546 

ezer férőhelyre bővített kapacitással, mélyalmos tartásmóddal, BIG DUTCHMAN automata 

cseppitatásos és etetőrendszerrel, 42-45 napos nevelési ciklussal működő létesítmény. 

A broilercsirke nevelésére tervezett technológia zárt, mélyalmos, magasított légteres, BIG DUTCHMAN 
automata cseppitatásos és etetőrendszeres 
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A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  
Levegőterhelés: Működési fázis: hatás a működési időtartamig folyamatos, kiegyenlített, Szaghatás a 
bővítés hatására az istállók bűzvédelmi övezete a D1-D14 diffúz források együttes határától számított 
420 méter széles sáv.  
Zaj- és rezgésterhelés: A bővítés után megnövekszik a zajvédelmi hatásterület sugara. A tervezett 
(összes: engedélyezett és bővített) kapacitás során a várható zajkörnyezeti hatásterület sugara a 
zajforrásoktól mérve nappal 300 m, éjszaka 454 m. (A lakóterületi hatásterületeken nincs védendő 
objektum.)  
 

A hatásterülettel érintett település: Tiszadob 
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 2018.05.08-tól 2018.06.11.-ig 
megtekinthető. 

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/4098-2018 webcímen, valamint Tiszadob 

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

A közzététel időtartama alatt a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet 
tenni Tiszadob 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 Tiszadob 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. 

 


