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K ö z l e m é n y  
 

A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII.25.) Korm. rendelet 25. § (8) bekezdése alapján alkalmazandó 21. § (1) és (2) bekezdése szerint, 

ezen hirdetmény útján értesítem a nyilvánosságot, hogy a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen 2013. március 12-én kérelemre összekapcsolt környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás második szakasza, egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárás indult a Bátortrade Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/A.) 

Nyírbátor, 0224/7-8 és 0232/2-4 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett baromfinevelő telepének 

megvalósítása tárgyában. 

Iktatási szám: 3584/2013. 

Az eljárás megindításának napja: 2013. március 12. 

A kérelem rövid ismertetése: A Bátortrade Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/A.) összekapcsolt 

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás második szakaszában, a 

Nyírbátor, 0224/7-8 és 0232/2-4 hrsz. alatti ingatlanokon baromfinevelő telep létesítését tervezi. 

 Az ingatlanok jelenleg szántó és erdő művelési ágúak.  

Tervezett épületek, létesítmények: 
3 db szociális épület, 2 db mobil szociális konténer 

5 db 10 m3-es kommunális szennyvízakna 

16 db szigetelt technológiai szennyvízakna 

1 db mélyfúrású kút  

1 db trágyatároló 

4 db alomtároló 
25 db egyszintes, 1 db kétszintes baromfinevelő istálló 

 

Termelési ciklusok száma: 6 db/év (hízlalási idő 6 hét, az istállók takarítása, ill. szervize 3 hét). 

A telephely maximális férőhelykapacitása: 

‐ egyszintes istálló: 25 db x 37.800 db = 945.000 db 

‐ kétszintes istálló: 1 db x 48.796 db = 48.796 db 

A telephelyen maximálisan tartható állatlétszám: 993.796 db 2,2 kg-os baromfi. 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: A dokumentációban foglaltak szerint a baromfitelep 
hatásterülete bűz szempontjából a tervezett istállók együttes területének határától számított 886 m. 

 A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telephely mértani középpontjától 
számítva nappal 225 m-re, éjjel 475 m-re helyezkedik el. 

A telephelyhez legközelebbi zajtól védendő létesítmény a telep határától számítva 1736 m-re É-i 

irányban helyezkedik el. 

A hatásterülettel érintett település: Nyírbátor Város, valamint Piricse Község. Országhatáron átterjedő 

hatása nincs. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2013.04.05 

Ezen közlemény a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a felügyelőség Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti 

székházának hirdetőtábláján 2013.04.05.-től 2013.04.29.-ig megtekinthető. 



Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőségen ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 800-1200, szerda 800 -1200, 1300 -1600), 

valamint Nyírbátor Város Polgármesteri Hivatalában megtekinthető, a betekintés módjáról a két 

helyszínen lehet részletes felvilágosítást kapni. 

Elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletei elérési helye: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/772 
 

Társadalmi részvétel szabályaira vonatkozó információ a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől kérhető. 

Döntéshozó és releváns információkkal rendelkező hatóság: Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. 

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

Város Önkormányzatának Jegyzőjénél, Piricse Község Jegyzőjénél, vagy a felügyelőségen. 

A létesítmény megvalósításának környezetvédelmi feltételeire vonatkozó észrevételeket a felügyelőség 

szakhatóságok bevonásával érdemben vizsgálja. 

A felügyelőség a 314/2005. (XII. 25.) Korm.rendelet 24. § (9) bek. értelmében az összes adat 

ismeretében határoz, és 

 megadja az egységes környezethasználati engedélyt, vagy 

 elutasítja a kérelmet. 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/772

