
 

 
 

 

 

HIRDETMÉNY 

 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 
(4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Telefon: 42/598-930; e-mail: 
ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu, továbbiakban: Főosztály) ezen hirdetmény útján tájékoz-
tatja a nyilvánosságot, hogy a Főosztályon kérelemre közigazgatási hatósági eljárás indult ifj. Sebők 
László egyéni vállalkozó (4534 Székely, Kapitány u. 61.) Demecser, Borzsova tanya 0261/11 hrsz. alatti 
Baromfitelep üzemeltetésére kiadott 3360-5/2017. számú és 1135-8/2014. számú határozatokkal módo-
sított 305-6/2012. számú egységes környezethasználati engedély ötéves teljes körű környezetvédelmi 
felülvizsgálata tárgyában. 
 

Az ügy iktatási száma: 8417/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. szeptember 4. 

Ügyintézési határidő: 70 nap 

A hirdetmény közzétételének időpontja: ……………………..... 

 
Az ügy rövid ismertetése: 

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 305-6/2012. szá-
mú határozatban egységes környezethasználati engedélyt adott ifj. Sebők László egyéni vállalkozó 
(4534 Székely, Kapitány u. 61.) részére, a Demecser, Borzsova tanya 0261/11 hrsz. alatti Baromfitele-
pen végzett intenzív baromfitenyésztés tevékenység végzésére.  

Az engedély 2012. augusztus 7-én emelkedett jogerőre.  

A határozat 10.5. pontjában előírásra került, hogy „Az engedélyben foglalt követelményeket és előíráso-
kat a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok, valamint a tevékenység engedélyezésére 
irányuló hatályos jogszabály alapján ötévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati dokumentációt első 
ízben 2017. június 30-ig kell a felügyelőségnek benyújtani.”  

Az ügyfél ifj. Sebők László egyéni vállalkozó (4534 Székely, Kapitány u. 61.) meghatalmazásából eljáró 

8417-1/2017. iktatási számon 2017. szeptember 4-én kérelmet nyújtott be a Demecser, Borzsova tanya 

0261/11 hrsz. alatti Baromfitelep 3360-5/2017. számú és 1135-8/2014. számú határozatokkal módosított 

305-6/2012. számú egységes környezethasználati engedélyének 5 éves felülvizsgálatára vonatkozóan a 

Főosztályra. 

A telephelyen folytatott tevékenység 

A fenti számú egységes környezethasználati engedély szerint a telephely engedélyezett maximális férő-

hely kapacitása 180.000 db brojler (a bővítésre a mai napig nem került sor), azonban ténylegesen a te-

lephelyen tartott állatok száma az 51.000 db-ot nem haladja meg. 

 

A telephelyen jelenleg a 3 db meglévő istállóban történik az intenzív baromfinevelő tevékenység.  

Kiszolgáló létesítmények: 1 db terménytároló, 3 db silótakarmány tároló, 1 db szalmatároló, 1 db szociá-

lis épület, 1 db hídmérleg. 

Trágyakezelés, elhelyezés létesítményei: 1 db szigetelt vb. trágyatároló tálca (tároló kapacitása: 2.200 

m
3
, területe: 1.868,5 m

2
. 

A felülvizsgált időszakban bontás, építés, bővítés nem történt.  
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A tartástechnológia elemei: 

- Chore - Time Cib takarmánytároló tartály, istállónként 1 db,  

- Chore - Time Cib spirálos takarmánykiosztó berendezés, a flexibilis takarmányszállító berende-

zés a takarmánysilóból szállítja a takarmányt. A szállítócső 90 mm átmérőjű, amely istállónként 3 

db CF Speciál tányéros spirálos etető berendezést lát el takarmánnyal, 

- Cf Special típusú spirálos etető berendezés: a táp szállítását középponti tengely nélküli flexibilis 

spirál végzi az etetőcsövekre felfűzött etetőtányérokba (istállónkénti 3 db (84 m/vonal) CF 

Special típusú függesztett, tányéros etető berendezéssel), 

- Corti Snap szelepes itató berendezés (istállónkénti 4 db (84 m/vonal) Snap típusú itató), 

- Az istállókban EUROEMME alagút ventilátor rendszer található, az alagútszellőzés magában 

foglalja a téli minimum (kereszt) és átmeneti időszak szellőztetését is, 

- Sierra típusú műanyás fűtési rendszer: A brojler állomány mindenkori hőigényének megfelelő 

hőmérsékletet 14 db zónás (24V-os elektromos működtetésű mágnes szeleppel ellátott) Sierra 

műanya (gáz infra hősugárzó) biztosítja, 

- Euroemme Cel-der hűtőpanel az istállótér hőmérsékletének az állomány hőigényének megfelelő 

szinten tartására.  

- Almozásra tiszta, penészmentes szalmát alkalmaznak. Fajlagos szalmafelhasználás: 4-5 kg/m
2
. 

- Az istállóból homlokrakodóval eltávolított trágyát a telepen található trágyatárolóban tárolják me-

zőgazdasági hasznosításig. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

A tevékenység szagvédelmi hatásterülete a nevelőépületek határától számított 230 méter. 

Az üzem vélelmezett zajvédelmi hatásterülete az üzem telekhatárától 100 m. 

A hatásterülettel érintett település: Demecser. 

A hirdetmény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. 
alatti székháza hirdetőtábláján 2017. szeptember 26-tól 2017. október 12-ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos felülvizsgálati dokumentáció nyomtatott példánya megtekinthető a Főosztá-
lyon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8

00
-12

00
, szerda 8

00
-12

00
, 13

00
-16

00
) valamint Demecser 

településJegyzőjénél. A betekintés módjáról a Főosztályon, valamint a jegyzőnél lehet részletes felvilá-
gosítást kapni. 

A kérelem és a dokumentáció elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8417-2017 webcímen 
tekinthető meg. 
A közzététel időtartama 15 nap, ez idő alatt a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt 

lehet tenni az önkormányzat jegyzőjénél vagy a Főosztályon. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/

