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HIRDETMÉNY 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya (4400 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 Balsai Broyler Kft. (4434 Kálmánháza, Dorogi u. 20.) Balsa 063/5-13, 063/23-24, 063/140 

hrsz.-ú baromfinevelő telepének üzemeltetésére kiadott, a 6920-9/2008. sz. határozattal kijavított és 

a 292-7/2009., 292-11/2009., 789-9/2011., 224-23/2011., 10635-5/2013., valamint 719-21/2014. sz. 

határozatokkal módosított 6825-16/2005. sz. határozatba foglalt egységes környezethasználati 

engedély ötéves teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában. 
 

Az ügy iktatási száma: 1549/2016. 

Az eljárás megindításának napja: 2016.01.28. 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016.03.01. 
 

Az ügy rövid ismertetése: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal jogelődje, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvé-

delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 6920-9/2008. sz. határozattal kijavított és a 

292-7/2009., 292-11/2009., 789-9/2011., 224-23/2011., 10635-5/2013. és a 719-21/2014. sz. határo-

zattal módosított 6825-16/2005. sz. határozatában adott egységes környezethasználati engedélyt a 

Kálmánházi Baromfifeldolgozó Mezőgazdasági Szolgáltató és Termelő Kft. (4434 Kálmánháza, 

Dorogi u. 20., KÜJ száma: 100231588) részére a Balsa 063/9 és 063/11 hrsz.-ú külterületen végzett 

baromfinevelő tevékenységére. 

A Felügyelőség a 224-23/2011. sz. határozatában a többször módosított 6825-16/2005. sz. egységes 

környezethasználati engedélyt annak 5 éves felülvizsgálata alapján módosította. 

A módosító határozat rendelkező részének XVIII. pontja szerint az engedély az előírások betartása 

esetén a következő 5 éves felülvizsgálat hatósági elbírálásának jogerős lezárásáig, de legkésőbb 

2017. január 13-ig érvényes. 

A határozat 15.3. pontjában előírásra került, hogy „az engedélyben foglalt követelményeket és elő-

írásokat a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok, valamint a tevékenység enge-

délyezésére irányuló hatályos jogszabály alapján ötévente felül kell vizsgálni.” 

Az egységes környezethasználati engedélynek a Felügyelőség által kiadott, 10635-5/2013. sz. módo-

sító határozata jogerőre emelkedését követően (2013.09.28.) a környezethasználó a továbbiakban a 

Balsai Broyler Kft. 

A tevékenység által érintett ingatlanok köre a 719-21/2014. sz. módosító határozatban kerültek aktu-

alizálásra: a nagy létszámú állattartást a Balsa 063/5, 063/6, 063/7, 063/8, 063/9, 063/10, 063/11, 

063/12, 063/13, 063/140, 063/23, 063/24 hrsz. alatti külterületi ingatlanokon végzik. 



 

A Balsai Broyler Kft. (4434 Kálmánháza, Dorogi u. 20.) /meghatalmazott képviselő: Globál-2000 

Kft. (4400 Nyíregyháza, Nyár u. 7. I./2-3.)/ 2016. január 27-én benyújtott kérelme alapján a Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán 

2016. január 28-án közigazgatási hatósági eljárás indult a többször módosított 6825-16/2005. sz. 

határozatba foglalt egységes környezethasználati engedély ötéves teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálatának elbírálása tárgyában. 

A telephely férőhely kapacitása jelenleg 101.000. db. broyler baromfi. A zárt rendszerű, intenzív 

baromfinevelés 3 db kétszintes és 2 db egyszintes épületben történik. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

A tevékenység szagvédelmi hatásterülete kedvezőtlen terjedési viszonyok és a legkedvezőtlenebb 

technológiai paraméterek figyelembevételével a D1-D3 diffúz források (nevelőépületek) határától 

számított 182 m, a D4 forrás határától számított 106 m és a D5 forrás határától számított 72 m széles 

sáv területe. 

A telephely középpontjához a legközelebbi lakóingatlan 650 m távolságra található. 

A zajvédelmi szempontú hatásterület a nevelési időszak éjjeli megítélési idejének vonatkozásában az 

akusztikai középpontból rajzolt 305 m sugarú kör által a Mezőgazdasági területből, ill. 100 m sugarú 

kör által a Gazdasági területből lefedett terület. A tevékenységhez kapcsolódó közúti szállítás nem 

változtatja meg a szállítási útvonal melletti zajtól védendő terület jelenlegi közúti közlekedésből 

származó zajterhelését. Hatásterület nem jelölhető ki a szállítási útvonalak mellett. 

A hatásterülettel érintett település: Balsa Község. 

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 2016. március 1-től 2016. március 17-ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos felülvizsgálati dokumentáció nyomtatott példánya megtekinthető a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosz-

tályán ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 800-1200, szerda 800-1200, 1300-1600) valamint Balsa 

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/1048 web-

címen tekinthető meg. 

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

lehet tenni az önkormányzat jegyzőjénél vagy a környezetvédelmi hatóságnál. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1048

