HIRDETMÉNY
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság)
indult
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Ügy száma: BO/16/1433/2016(19563/2015)
Kérelmező: Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. (3900 Szerencs, Rákóczi út 59.)
Ügy tárgya: Újvilág I-II (Megyaszó) baromfitelepeken végzett nagy létszámú állattartási tevékenységre
vonatkozó egységes környezethasználati engedélye megszerzésére irányuló felülvizsgálati eljárás
Ügy ismertetése: A Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. (3900 Szerencs, Rákóczi út 59.), az Újvilág I.
(Megyaszó, 0218, 0220 hrsz.) és Újvilág II (Megyaszó 0217 hrsz.) telephelyein nagylétszámú állattartási
tevékenységet végez, melyhez 2004-ben az egységes környezethasználati engedélyt is megszerezte
(13064-17/2004). Ezen engedély első felülvizsgálatát (2010. december 31.) követően módosult
egységes környezethasználati engedély érvényessége 2015. december 31-én lejárt.
Környezethasználó tevékenységét továbbra is folytatni kívánja, ezért 2015. október 22-én kelt,
627-VII-2/5 számú kérelmében – a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (6) bekezdése szerinti –
környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást kezdeményezett az egységes környezethasználati engedély
megszerzése céljából.
Az eddig engedélyezett férőhely (tojók) a két telepen összesen 214 760 db volt.
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Megyaszó
Eljárás megindításának napja: 2015. november 26.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 3 hónap
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 hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan
esemény időtartama,



a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,



a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő
időtartam.

Ügyintéző neve: Vigh Noémi
Elérhetősége (email): vigh@emikofe.kvvm.hu tel: 46/517-300/412

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399
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Jelen felülvizsgálat eredménye alapján a környezetvédelmi hatóság:
a) kiadja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt;
b) a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó
kötelezettségeket.
Miskolc, 2016. január 25.

Demeter Ervin
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Palásthyné Arnóth Mária
koordináló ügyintéző

