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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 SZALKA-TEAM Kft. (4700 Mátészalka, Nyár út 33.) által üzemeltetett Fábiánháza 

0382/15. hrsz-ú baromfitelep 801-1/2011. számú egységes környezethasználati engedélyének 

ötéves felülvizsgálata tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 1521/2016 

Az eljárás megindításának napja: 2016. 01. 26. 

Ügyintézési határidő: 60 nap 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016. március 2. 

 

Az ügy rövid ismertetése: 

A SZALKA-TEAM Kft. (4700 Mátészalka, Nyár út 33.) a Fábiánháza 0382/15. hrsz-ú 

telephelyén baromfitelepet üzemeltet, melyhez 801-1/2011. ügyiratszámon egységes 

környezethasználati engedélyt kapott. 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 telephelyen 15 db istállóban mélyalmos broiler csirke nevelést végeznek 1,5-2,0 kg-os 

végsúly eléréséig, 6 hetes hízlalási idővel, amelyet 3 hetes szerviz periódus követ. Az 

engedélyezett férőhely szám: 300.000 db. Az etetés önetetővel, az itatás zárt, szelepes, 

függesztett itató berendezéssel történik. A telephely egyéb létesítményei a következők: 

kerékmosó, szociális épület, gépjármű parkoló, terménytároló, szalma tároló, 2 db mélyfúrású 

kút, víztorony, szivattyúház, aggregátor, hullatároló, 1300 m
3
-es szigetelt trágyatároló. 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

A tevékenység szagvédelmi hatásterülete átlagos terjedési viszonyok között a diffúz források 

(istállók, trágyatároló) középpontja köré írt 520 m sugarú kör. A legközelebbi lakóingatlan a 

telephelytől 600 méter távolságra található. 

A zajvédelmi hatásterület a telephely határától számítva nappal 83 méter, éjjel 190 méter. 

A hatásterülettel érintett település Fábiánháza Község és Nagyecsed Város. 

 



 

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. március 2-től 2016. március 17-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 Fábiánháza 

Község 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/1047 

webcímen, valamint Nagyecsed Város Jegyzőjénél 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/1047

