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KÖZLEMÉNY 
 
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a környezeti 
hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet 24. § (7) bekezdése és 8. § (2) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a 
nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon Balogh Zoltán egyéni vállalkozó (4493 
Tiszakanyár, Dombrádi út 51.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró Viridium Kft. (4400 
Nyíregyháza, Nádor u. 33. I/8.) kérelmére összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárás indult.  
 
A kérelem tárgya: Dombrád, 098/3. hrsz. alatt tervezett baromfinevelő telep megvalósítása 

Iktatási szám: 7852/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. július 24. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. július 25. 

A kérelem rövid ismertetése: 

A környezethasználó a Dombrád 098/3 hrsz-ú külterületen egy, az elérhető legjobb technikának 
megfelelő nagy létszámú, intenzív baromfitelepet tervez kialakítani és üzemeltetni. A baromfitelep 
tervezett kapacitása 120.000 db brojler baromfi. A tervezett baromfitelep 4 db nevelő épületből fog állni. 
Az épületek alapterülete 1410,68 m2. 
A tervezett baromfitelep zárt rendszerű, mélyalmos technológiájú. A baromfinevelés rotációkban fog 
történni. Egy rotáció 38 napos hízlalási, és egy 14 napos szerviz periódusból áll, tehát egy éven belül 
maximum 6 betelepítés valósítható meg. Az állatokat 2,2 kg-os korukig fogják hizlalni. 
A telepen Ross 308 fajtájú brojler baromfit fognak tartani. 
 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  
Zaj- és rezgésterhelés: Az építés során a nappali zajterhelési határérték r = 138 méteren belül teljesül, 
az építési területek telekhatárának nyomvonalától számítva. Ezen a távolságon belül zajtól védendő 
létesítmény nem helyezkedik el. 
Üzemelési fázis: a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telephely mértani 
középpontjától számítva a nappali időszakban 62 m-re, az éjjeli időszakban 60 m-re helyezkedik el.  
 
A hatásterülettel érintett település: Dombrád 
A közlemény közzétételének időpontja: 2017. augusztus 29. 

 

Ezen közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a környezetvédelmi hatóság 
Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2017.08.29-től 2017.10.02.-ig 
megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
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00
, 13

00
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00
) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/7852-2017 webcímen, valamint  

Dombrád Város Polgármesteri Hivatalában is megtekinthető. A betekintés módjáról részletes 
információt a környezetvédelmi hatóságnál, vagy Dombrád Város Jegyzőjénél lehet kapni. 

A közzététel időtartama alatt a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet 
tenni Dombrád Város Jegyzőjénél, vagy a környezetvédelmi hatóságnál. 
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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 Dombrád Város Jegyzőjénél lehet 
tenni, vagy a közmeghallgatáson lehet előadni. 

Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nincs folyamatban. 
 
A Főosztály 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. 

 


