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KÖZLEMÉNY 

 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: 

Főosztály) a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti a 

nyilvánosságot, hogy a Főosztályon az Eggs-Coop Kft. (4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41.) megbízásából 

eljáró Eichinger Edina (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály út 41.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás 

indulta Laskod 0118/29 hrsz. alatti külterületen tervezett intenzív baromfitenyésztő tevékenységre 

kiadott 4177-25/2021. számú egységes környezethasználati engedély módosítása (termelési 

kapacitásnövelés) tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 2148/2022. 

Az eljárás megindítása: 2022. június 14. 

Ügyintézési határidő: 105 nap 

Az ügyintéző neve: Balla Benjamin 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 896 120 

 

A közlemény közzétételének időpontja:         

 

1. A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A környezethasználó az engedélyezett 10 istálló mellett + 2 db istálló megépítését tervezi a 

Laskod 0118/29 hrsz.-ú telephelyen, ezzel a telephely kapacitása 336.000 brojler baromfi férőhelyre 

bővül. A tervezett tartástechnológia nem változik. 

 

Az Eggs-Coop Kft. a korábban kiadott 4177-25/2021.számú egységes környezethasználati 

engedélyben rögzített 10 istálló mellé + 2 db istálló megépítését tervezi. Így a telephelyen 12 db 

istállóépületben, egyenként (1420 m
2
) 28.000 db-os (152,32 SZÁ) maximális férőhely-kapacitással 

végezne baromfinevelő /brojler/ tevékenységet. 

Az egyidejűleg tartott létszám elméletileg 336.000 db, ami 1827,84 SZÁ állat egységet jelent, 

mivel a telephelyen a nevelés továbbra is maximum a 2,72 kg-os testtömeg eléréséig fog tartani. A 

tervezett technológiában változás nem történik a bővítés során. 

A tervezett + 2 db istállóhoz szükséges 2 db takarmánysilót és 1 db 20 m
3
-es vízzáró aknát a 

mosóvíz gyűjtésére megépíteni, így a takarmánysilók száma összesen 12 db lesz, a 20 m
3
-es 

technológiai szennyvíz aknák száma összesen pedig 6 db lesz.  

A tervezett telephely továbbra is a Laskod 0118/29 hrsz.-ú területen kerülne kialakításra, a + 2 

db istálló megépítése nem igényel további ingatlant, a teljes beruházás elfér az adott területen. 

 

2. A tevékenységgel érintett település: 

A tervezési területhez (Laskod 0118/29. hrsz.) a legközelebbi lakóingatlan Laskod településen a 

Móricz Zsigmond utcán található, a lakóterülethez legközelebb tervezett istállóktól délre kb. 460 méter 

távolságra. 

A dokumentációban foglaltak szerint a baromfinevelő telep szagkibocsátásának hatásterületét az 

üzemeltetés bűzkibocsátása határozza meg, mely kedvezőtlen terjedési viszonyok és a legnagyobb 

teljesítmény kihasználás mellett, a baromfinevelő épületek együttes területének határától számított 210 

m széles sáv területe. A hatásterületen belül, valamint a kijelölt 300 m-es védelmi övezeten belül 

védendő objektum nem található. 
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A két új istállóhoz a legközelebbi lakóingatlan Laskod településen a Móricz Zsigmond utcán 

található 520 m-re. A számítások alapján megállapítható, hogy telephely zajvédelmi hatásterületén nincs 

zajtól védendő lakóingatlan, ezáltal az üzemi zajterhelés külön vizsgálata nem indokolt. Az üzemelés 

fázisában a telephely zajkibocsátása a legközelebbi védendő lakóingatlannál biztosan határérték alatt 

marad, a zajterhelés érzékszervileg sem lesz érzékelhető. 

 

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey 

Ferenc utca 12-14. szám alatti székháza hirdetőtábláján 2022. július 15-től 2022. augusztus 1-ig 

megtekinthető. Az üggyel kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben 

(hétfő, péntek 8:00-12.00, szerda 8:00-12:00, 13.00-1:600), valamint az érintett település Polgármesteri 

Hivatalában. A betekintésmódjáról a Főosztálynál és a település Jegyzőjénél lehet részletes 

felvilágosítást kapni. 

A kérelem és mellékletei elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/2148-2022 

webcímen tekinthető meg. 

A közzététel időtartama alatt a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni az 

érintett település jegyzőjénél, vagy a környezetvédelmi hatóságnál. 

A tervezett tevékenység jelentős bővítése nem környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység, 

továbbá országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem feltételezhető, így a 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12-15. §.-a szerinti nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatása nem indokolt. A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A. § (12) bekezdése 

alapján az alábbi döntéseket hozhatja: 

 kiadja vagy módosítja a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati 

engedélyt, vagy 

 az engedélyt visszavonja, vagy a kérelmet elutasítja. 

 

 

Nyíregyháza, 2022. július 14. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/2148-202

