
 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.  

4401 Nyíregyháza, Pf.: 246.  Telefon: 42/598-930  Fax: 42/598-941 

E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu  Honlap: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

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

felsotiszavideki@zoldhatosag.hu) (továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) értesíti a 

nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon a DOB-TAK Takarmánygyártó, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4531 Nyírpazony, Erdőföld u. 1.) által a Tiszavasvári 0786/1 

hrsz.-ú telephelyen folytatott baromfinevelő tevékenység 1770/03/2013. számú és 

9486/12/2009. számú határozatokkal módosított 29/36/2005. számú egységes 

környezethasználati engedélyének ötéves felülvizsgálata, valamint a tevékenység jelentős 

bővítésére vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárása ügyében közigazgatási hatósági eljárás indult. 

Az ügy iktatási száma: 7498/2015 

Az eljárás megindításának napja: 2015. 09. 30. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2015. 10. 01. 

Ügyintézési határidő: 4 hónap. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2015. október 26. 

A kérelem rövid ismertetése: 

A DOB-TAK Takarmánygyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Kft.) a 

Tiszavasvári 0786/1 hrsz.-ú telephelyen baromfinevelést végez. A tevékenységre a Tiszántúli 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 1770/03/2013. számú és a 

9486/12/2009. számú határozatokkal módosított 29/36/2005. számon egységes 

környezethasználati engedélyt adott.  

Az engedély 300.000 férőhelyes baromfinevelő telepre vonatkozik, a Kft. ezt 399.000 férőhelyre 

tervezi bővíteni. A brojlercsirke nevelésére zárt, mélyalmos, magasított légteres, BIG 

DUTCHMAN automata cseppitatásos és etetőrendszeres technológiát alkalmaznak. A telepen 

jelenleg 10 db, egyenként 1720 m
2
 hasznos alapterületű nevelőépület működik. A 

férőhelybővítést a meglévő ólakban a telepítési sűrűség növelésével tervezik magvalósítani. A 

telepítési sűrűség a bővítés után 23 db/m
2
 lesz. 

A bővítéssel egyidejűleg az egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és 

érvényességi idejének meghosszabbítása érdekében teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati 

dokumentáció benyújtására került sor. 

A közvetlen hatásterület határai: A dokumentációban foglaltak szerint a baromfinevelő telep 

tervezett férőhely bővítése nem jár építéssel, ezért a létesítés kibocsátásaival nem kell számolni. 

Az üzemelés levegővédelmi hatásterülete bűz szempontjából a nevelőépületek határa köré írható 
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520 m széles sáv területe. A zajvédelmi hatásterület sugara nappal 160 m, éjjel 220 m, a 

zajforrásoktól (ventillátorok) számítva. A baromfinevelő telep hatásterületén nem található 

zajtól védendő létesítmény. A telephely 1500 m-es környezetében lakott ingatlan nem található. 

A hatásterülettel érintett település: Tiszavasvári 

Ezen közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a környezetvédelmi 

hatóság Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2015. 10. 26-

tól 2015. 11. 26.-ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció 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

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1017 webcímen, 

valamint Tiszavasvári Város Polgármesteri Hivatalában is megtekinthető. A betekintés 

módjáról részletes információt a környezetvédelmi hatóságnál, vagy Tiszavasvári Város 

Jegyzőjénél lehet kapni. 

A közzététel időtartama alatt a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan írásbeli 

észrevételt lehet tenni Tiszavasvári Város Jegyzőjénél, vagy a környezetvédelmi hatóságnál. 

Az ügyben a környezetvédelmi hatóság közmeghallgatást fog tartani, melyre vonatkozó adatokat 

hirdetményi úton teszi közzé. Észrevételeket a közmeghallgatás meghirdetését követően a 

közmeghallgatás időpontjáig a környezetvédelmi hatóságnál, vagy Tiszavasvári Város 

Jegyzőjénél lehet tenni, vagy a közmeghallgatáson lehet előadni. 

Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nincs folyamatban. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 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. 
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