
 

 

 

K ö z l e m é n y  

 
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a környezeti hatás-

vizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. 

rendelet 24. § (7) és 8. § (1) bekezdése alapján ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a 

Főosztályon a a Baromfi-Coop Kft. (4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41.) meghatalmazásából eljáró KÖMIR 

Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) kérelmére összevont 

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult.  

 

A kérelem tárgya: Székely 02/7 hrsz. alatti Baromfi szülőpárnevelő telep bővítése 

Iktatási szám: 4399/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. április 13. 

A kérelem rövid ismertetése:  

A Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi Kft. a Székely 02/7 hrsz-ú területen található meglévő 55.700 

férőhelyes baromfinevelő telepének 78.000 férőhelyes baromfiteleppé történő bővítését határozta el.  

 

A Baromfinevelő telep a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 8860-23/2016 számú határozatával módosított 6757-24/2011 számú egységes 

környezethasználati engedéllyel rendelkezik.  

A bővítéssel kapcsolatban építési tevékenységre nem kerül sor, a bővítést a meglévő 2 db nevelőépület 

termelésbe való bevonása teszi lehetővé. 

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

telep szagkibocsátásának hatásterülete a baromfinevelő épületek együttes területének határától 

számított 96 m széles sáv területe. 

A hatásterülettel érintett település: Székely település 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. április 13. 

Ezen közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Főosztály Nyíregyháza, 
Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2017. április 13-tól 2017. május 15-ig 
tekinthető meg. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 800-1200, szerda 800 -1200, 1300 -1600) és a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/4399-2017 webcímen, valamint Székely Község Polgármesteri 

Hivatalában is megtekinthető. A betekintés módjáról részletes információt a Főosztályon, vagy 

Székely Község Jegyzőjénél lehet kapni. 

A közzététel időtartama alatt a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan írásbeli 

észrevételt lehet tenni Székely Község Jegyzőjénél, vagy a Főosztályon. 

Az ügyben a Főosztály közmeghallgatást fog tartani, melyre vonatkozó adatokat a Főosztály hirdetményi 

úton teszi közzé. Észrevételeket a közmeghallgatás meghirdetését követően a közmeghallgatás 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/
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időpontjáig a Főosztályon, vagy Székely Község Jegyzőjénél lehet tenni, vagy a közmeghallgatáson 

lehet előadni. 

Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nincs folyamatban. 

A 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. 

 


