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HIRDETMÉNY 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Telefon: 42/598-930; e-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ 

ftvktvf.kvvm.hu) (továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) ezen hirdetmény útján tájékoztatja 

a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon kérelemre közigazgatási hatósági eljárás 

indult a Kelet-Grain Kft. (4300 Nyírbátor, Debreceni u. 59.) Ököritófülpös 033/3 hrsz-ú 

baromfitelepének üzemeltetésére kiadott 1225-18/2010. számú egységes környezethasználati 

engedély ötéves felülvizsgálata tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 1348/2016 (előírat: 7080/2015) 

Az eljárás megindításának napja: 2015. 06. 01. 

Ügyintézési határidő: 60 nap 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016. február 8. 

 

Az ügy rövid ismertetése: 

A Kelet-Grain Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4300 Nyírbátor, Debreceni u. 

59.) 1225-18/2010. ügyiratszámon egységes környezethasználati engedélyt kapott az 

Ököritófülpös 033/3 hrsz-ú baromfinevelő telep üzemeltetésére. Az engedély 2010. 06. 06-án 

emelkedett jogerőre. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább 5 évente 

felül kell vizsgálni, ezért a környezethasználó benyújtotta a környezetvédelmi hatósághoz a 

tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatát. 

A telepen mélyalmos baromfitartást (broiler csirke illetve pulyka nevelést) folytatnak, az 

engedélyezett állatlétszám 210.000 db broiler csirke vagy 100.000 db előnevelt pulyka vagy 

50.000 db utónevelt pulyka. Az etetés automata, függesztett etetőtálakkal, az itatás szelepes 

önitatóval történik. A vízellátást saját mélyfúrású kútból biztosítják. A keletkező trágyát a 2600 

m
2
-es almos trágya tárolóban tárolják kiszállításig. A telephelyen található 1 db állati hulla 

égető, amely használaton kívül van. 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

A tevékenység szagvédelmi hatásterületét diffúz forrásonként számították ki, ami 1 m/s 

szélsebességnél a létesítmény határától mérve a következő: D1 nevelőépület 151 m, D2 

nevelőépület 151 m, D3 nevelőépület 149 m, D4 nevelőépület 146 m, D5 nevelőépület 141 m, 

D6 nevelőépület 141 m, D7 nevelőépület 140 m, D8 nevelőépület 206 m, D9 nevelőépület 

133,76 m, D10 nevelőépület 123,71 m, D11 nevelőépület 114,67 m, D12 nevelőépület 114,67 

m, D13 nevelőépület 114,67 m, D14 nevelőépület 114,67 m, trágyatároló 249,69 m. A 

baromfitelep szagvédelmi hatásterülete ezen hatásterületek burkológörbéje által lefedett terület. 

A legközelebbi lakóingatlan a 8. sz. nevelőépülettől 243 méterre található. 

A hatásterülettel érintett település Ököritófülpös Község. 



 

 

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

Természetvédelmi Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, 

Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2016. február 8-tól 2016. február 23-ig 

megtekinthető. 
 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció nyomtatott példánya megtekinthető a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán 

ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

–12
00

, szerda 8
00

–12
00

, 13
00

–16
00

) valamint 

Ököritófülpös Nagyközség Jegyzőjénél. A betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál 

valamint a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni. 

 

A kérelem és a dokumentáció elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1051 

webcímen tekinthető meg. 

 

A közzététel időtartama 15 nap, ez idő alatt a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli 

észrevételt lehet tenni az önkormányzat jegyzőjénél vagy a felügyelőségnél. 
 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1051

