KÖZLEMÉNY
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult
közigazgatási eljárásról

Ügy száma: 15215/2015.
Kérelmező: Füzes-Farm 95 Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.)
Ügy tárgya: A 3390 Füzesabony, Pusztaszikszó 0308/5, 0308/6 és 0308/7 hrsz.-ú ingatlanokon
található sertéstelep 3545-11/2007. számon kijavított, valamint 3750-7/2012. számon és
17725-23/2009. számon módosított 3545-10/2007. számú egységes környezethasználati
engedély 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése szerinti kötelező
környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása.
Rövid ismertető:
A sertéstelep létesítményeivel érintett ingatlanok:
Füzesabony-Pusztaszikszó 0308/5, 0308/6, 0308/7 hrsz.
A telep súlyponti EOV koordinátái: X: 269 581; Y: 749 232
A telepen folytatott tevékenység:
Szakosított, vízöblítéses, hígtrágyás, Bábolnai típusú, KAHYB, valamint Cabinco rendszerű (a selejtezett
állományt az utódokból pótolják, élőállat beszállításra nem kerül sor), teljes vertikumú vágósertés
előállítása.
A sertéstelep állattartó épületeinek férőhelye:
Épület megnevezése
12 db hizlalda
12 db hizlalda közti nyaktag beépítése
(6db), (EMVA beruházás, jelenleg üres,
készültségi fok 70%)
4 db fiaztató
4 db malacnevelő
4 db csoportos kocaszállás + kocasüldő
szállás
1 db egyedi kocaszállás
1 db egyedi kocaszállás + kanszállás
1 db hizlalda
1 db tenyészkoca szállás + hizlalda
1 db egyedi kocaszállás
(EMVA beruházás során átépítve)
Mindösszesen:

Összes férőhely (db)
Épületek
sorszámozása: <30 kg
>30 kg
01-12.
6000

30-35.
13-16.
17-20.

4000
4800

21-24.
25.
26.
27.
28.

3000
448

600+200
114
168+10
580
120+200

29.
8800
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Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Füzsabony-Pusztaszikszó.
Az eljárás megindításának napja: 2015. július 23.
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:
 a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az
annak teljesítéséig terjedő idő,
 a szakhatóság eljárásának időtartama,
 az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő
időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési
ügygondnok útján történő közlés időtartama,
 továbbá a 2004. évi CXL. tv. 33. § (3) bekezdésben foglaltak.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 2 hónap
Ügyintéző neve: Szabó Alexandra
Elérhetősége (e-mail): alexandra.szabo@emikofe.kvvm.hu
A környezetvédelmi felülvizsgálat megindításának ténye:
A FÜZES-FARM ’95 Kft. (Füzesabony) meghatalmazása alapján eljáró „KÖRNYEZETTERV 2004”
Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Bt. 2014. november 25-én érkezett kérelmére indult, a
3390 Füzesabony, Pusztaszikszó 0308/5 hrsz.-ú ingatlanon található sertéstelep 3545-11/2007. számon
kijavított, valamint 3750-7/2012. számon és 17725-23/2009. számon módosított 3545-10/2007. számú
egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálatára irányuló eljárást a környezetvédelmi
hatóság jogelődje, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a
Ket. 45/A. § (6) bekezdése értelmében 10-6/2015. (18036/2014.) számon megszüntette, tekintettel a
Borsod-Abaúj-Zemplén

Megyei

Katasztrófavédelmi

Igazgatóság

Igazgató-helyettesi

Szervezet

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/415-3/2015. számú, 2015. február 16-án érkeztetett
értesítésére, mely szerint a felülvizsgálati eljárás során, mint közreműködő szakhatóság által
35500/415-2/2015.ált. számon 2015. január 9-én kiadott hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a
"KÖRNYEZETTERV 2004" Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Bt. nem tett eleget, a hiánypótlási
határidő hosszabbítását nem kérte, a hiánypótlást elmulasztotta.
A Füzes-Farm 95 Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.) megbízásából eljáró „KRISTÁLY-99”
Környezetgazdálkodási, Szolgáltató Kft. (1096 Budapest, Sobieski J. u. 27/A.) által 2015. július 23-án
a 3390 Füzesabony-Pusztaszikszó 0308/5 helyrajzi számú ingatlanon lévő sertéstelepen folytatott
tevékenységre vonatkozó többször módosított 3545-10/2007. számú egységes környezethasználati
engedély – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló

314/2005.

(XII.

25.)

Korm.

rendelet

(a

továbbiakban:

Rend.)

20/A. § (4) bekezdése szerinti – környezetvédelmi felülvizsgálatát kezdeményezte. Kérelméhez
mellékelte az általa készített, 2015. július havi keltezésű teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati
dokumentációt.
A Rend. 20/A. § (4) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedélyben foglalt
követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb
technika-következtetésekről szóló határozatainak kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább öt
évente a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénynek (Kvt.) a
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környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – a Rend.-ben foglaltakra is figyelemmel –
felül kell vizsgálni.
A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának módja:
A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
mód. 2004. évi CXL. törvény 29. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eljárva értesíti
ügyfélkapuján keresztül a tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban fellelhető társadalmi
szervezeteket a 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bek. szerint eljárva jelen értesítés
elektronikus úton történő megküldésével.
A társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről
szóló bírósági végzésének környezetvédelmi hatóságra történő benyújtásával igazolhatja.
Fentieken

túlmenően

a

honlapon

www.hirdetmeny.magyarorszag.hu

és

saját

honlapján

a

környezetvédelmi hatóság értesítést tesz közzé.
A kérelem, a dokumentáció és kiegészítései megtekinthetőek a keltezés dátumától 30 napig a
http://emiktvf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html

internetes

oldalon,

2015/15215.

számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést követően a környezetvédelmi hatóság hivatalos
helyiségében ügyfélfogadási időben.
Miskolc, 2015. december 29.
Demeter Ervin
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Palásthyné Arnóth Mária
koordináló ügyintéző

