
 

 

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FÔOSZTÁLY  

KOMPLEX KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI, KÁRMENTESÍTÉSI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY 

4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14.  4400 Nyíregyháza, Pf.: 246.  Telefon: (42)598-930  Fax: (42)598-941  

E-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu  Honlap: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu 

 

Nyíregyházi Járási Hivatala 

 

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 EGGS-Coop Kft. /(4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41.); KÜJ: 103 420 136; meghatalmazott 

képviselő: KÖMIR Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.)/ kérelmére összevont környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult a Rohod 016/20 hrsz. 

alatti Baromfitelep (RED MASTER) bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati- és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárása tárgyában.  

A kérelem tárgya: Rohod 016/20 hrsz. alatti Baromfitelep (RED MASTER) bővítésének összevont 

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása 

Iktatási szám: 156/2020. 

Az eljárás megindításának napja: 2019. december 6. 

Az ügyintézés határideje: 130 nap 

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Biróné Pájer Judit (42) 598930/8940 

A kérelem rövid ismertetése:  

A Rohod 016/20 hrsz. alatti Baromfitelepen jelenleg is baromfitenyésztést végeznek, turnusonként 

38.000 db-os brojler állománnyal. A baromfitelepen 3 db istállóépületben (4 nevelőtéren) történik a 

baromfinevelés, összesen 3.850 m
2
 hasznos alapterületen. 

 

A telephelyen a bővítést követően tanyasi baromfi tartási tevékenységet kívánnak végezni. A férőhely 

kapacitás növelése érdekében a meglévő 3 db istálló technológiai fejlesztését hajtják végre. A bővítéssel 

kapcsolatban építési tevékenységre nem kerül sor. A telephely maximális férőhely kapacitása 96.250 

férőhely lesz. A csibék napos korukban kerülnek a telepre, nevelésük 10-12 hetes korukig, 1,85-2,2 

kg/db átlagsúlyig tart. 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: A levegőtisztaság-védelmi hatásterületet a szag-

emisszió határozza meg, a baromfitelep hatásterülete a baromfiistállók együttes területének határától 

számított 186 méter széles sáv által határolt terület. 

A hatásterülettel érintett település: Rohod 

A közlemény közzétételének időpontja: ……………………. 

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

Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2020. február 14-től 2020. március 16-ig 

tekinthető meg. 
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Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon 

ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

-12
00

, szerda 8
00

 -12
00

, 13
00

 -16
00

) és a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/156-2020 webcímen, valamint Rohod Polgármesteri Hivatalában is 

megtekinthető. A betekintés módjáról részletes információt a Főosztályon, vagy Rohod Község 

Önkormányzat Jegyzőjénél lehet kapni. 

A közzététel időtartama alatt a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet 

tenni Rohod Község Önkormányzat 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 

időpontjáig a Főosztályon, vagy Rohod Község Önkormányzat 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) bekezdés értelmében az összes adat 

ismeretében határoz, és 

 megadja az egységes környezethasználati engedélyt, vagy 

 elutasítja a kérelmet. 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/

