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Ügyiratszám:  17-12/2022. Tárgy: 

 

 

 

Mell.: 

Pávkovics Bálint, Geresdlak 02/1; 02/2; 04/83 

hrsz. alatti baromfitelep összevont környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárása 

1 pld. közlemény kiegészítés 

Ügyintéző: 

Telefonszám:   

Geresics Angéla 

72/795-157 

 

Tisztelt Címzettek! 

 

Pávkovics Bálint őstermelő (7700 Mohács, Szabadság u. 21. 1. em 1.; a továbbiakban: 

Környezethasználó) meghatalmazása alapján a Juhász Környezetvédelmi Kft. (7666 Pogány, 

Rozmaring u 4., a továbbiakban: Tervező) 2021. november 4. napján tárgyi ügyben összevont környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása iránti kérelmet 

nyújtott be a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Megyei 

Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság). A Tervező a 

kérelemhez mellékelte az általa összeállított HT-1253/2021 jelű engedélyezési dokumentációt (a 

továbbiakban: Dokumentáció). 

A Környezethasználó meghatalmazása alapján a Tervező 2021. november 16. napján kiegészítette a 

benyújtott Dokumentációt. 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a Környezethasználó által 

tervezett tárgyi tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.). 1. sz. melléklet 

1. a) pontja [„Intenzív állattartó telep: a) baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára”] 

értelmében környezeti hatásvizsgálat köteles, valamint a R. 2. számú melléklet 11. a) pontja [„Intenzív 

állattartó telep: a) 40 000 férőhely baromfi számára,”] alapján egységes környezethasználati engedély 

köteles tevékenység is egyben. 

 

A Környezethasználó kérelmére a R. 1. § (4) bekezdése alapján a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Hatóság fentiek szerinti eljárásokat összevontan folytatja le. 

 

A tárgyi eljárás során a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a 4069-21/2021. ügyiratszámú 

végzésében hiánypótlás teljesítését írta elő, mely kötelezettségének a Környezethasználó 

meghatalmazása alapján a Tervező 2021. december 29. napján tett eleget. 

A Dokumentáció kiegészítését tartalmazó közleményt a Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Hatóság hivatalában és a honlapján 2022. január 3. napján közzétette. 

Környezethasználó meghatalmazása alapján a Tervező ezt követően két esetben kiegészítette a 

benyújtott Dokumentációt, amelyre vonatkozó közleményt a Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Hatóság hivatalában és a honlapján 2022. január 19. napján közzétette. 
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A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság kéri, hogy jelen levél mellékleteként csatolt 

közleményt – a korábban, a 4069-7/2021. ügyiratszámú megkeresés és a 4069-11/2021. ügyiratszámú 

levél, valamint a 17-3/2022. ügyiratszámú levél mellékleteként megküldött közlemény közzététele mellett 

– a kézhezvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül szíveskedjen közterületen és 

a helyben szokásos egyéb módon közhírré tenni.  

A Jegyzőnek a Közlemény közhírré tételét követő 5 napon belül tájékoztatnia kell a 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságot a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint 

a kérelembe és mellékletébe való betekintés céljából biztosított lehetőségről. 

 

A Közlemény közterületen való közzététellel kapcsolatban Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Hatóság tájékoztatja, hogy az Alapvető Jogok Biztosa AJB-136/2016. számú 

jelentésében megfogalmazott állásfoglalása szerint közterület alatt a bárki által korlátozásmentesen 

(belépődíj, nyitvatartási vagy ügyfélfogadási idő, stb. nélkül) hozzáférhető, nyilvános helyszínt kell érteni. 

 

Mindezekből az is következik, hogy a Közlemény önkormányzati hivatalok hirdetőtábláin történő 

kifüggesztése a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében csak abban az esetben minősül 

közterületen való közzétételnek, ha azok korlátozásmentesen megközelíthetőek (pl. külső falon kerültek 

kialakításra). 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság kéri továbbá, hogy a Jegyző a jelen eljárás 

során az R.-ben megfogalmazott, közterületen történő közhírré tételi kötelezettségnek a fentiek 

figyelembevételével tegyen eleget. 

 

Pécs, 2022. január 19. 

 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

 

         Geresics Angéla 

               ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője + mell. - HK 

(Geresdlak, mint a tervezett tevékenységgel érintett település vonatkozásában) 

2. Himesházi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője + mell. – HK 

(Himesháza, mint a feltételezett hatásterülettel érintett település vonatkozásában) 

3. Irattár (KUV KTO) 
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KÖZLEMÉNY 

a kérelmi dokumentáció kiegészítéséről 

 

Az ügy tárgya: Pávkovics Bálint, Geresdlak 02/1; 02/2; 04/83 hrsz. alatti baromfitelep összevont 

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása 

Az ügy iktatószáma:   4069/2021.; 17/2022.  

Az eljárás megindításának napja: 2021. november 5. 

Az ügyintézési határidő:  130 nap 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) 

bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, 

szünetelésének  az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

Az ügyintéző neve és elérhetősége:   

Geresics Angéla e-mail: kornyezetvedelem@baranya.gov.hu 

 Telefonszám: 72/795-157 

 

A tervezett beruházás, tevékenység eljárásjogi ismertetése: 

Pávkovics Bálint őstermelő (7700 Mohács, Szabadság u. 21. 1. em 1.; a továbbiakban: 

Környezethasználó) meghatalmazása alapján a Juhász Környezetvédelmi Kft. (7666 Pogány, Rozmaring 

u 4., a továbbiakban: Tervező) 2021. november 4. napján tárgyi ügyben összevont környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása iránti kérelmet 

nyújtott be a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatósághoz. A Környezethasználó 

meghatalmazása alapján a Tervező 2021. november 16. napján kiegészítette a benyújtott 

dokumentációt. 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tervezett tevékenység a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. sz. melléklet 1. a) pontja [„Intenzív állattartó telep: 

a) baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára”] értelmében környezeti hatásvizsgálat köteles, 

valamint a R. 2. számú melléklet 11. a) pontja [„Intenzív állattartó telep: a) 40 000 férőhely baromfi 

számára,”] alapján egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység is egyben. 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 38. §-a értelmében a R. 1. § (4) bekezdése alapján a fentiek 

szerinti eljárásokat összevontan folytatja le. 
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A tárgyi eljárás során a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a 4069-21/2021. ügyiratszámú 

végzésében hiánypótlás teljesítését írta elő, mely kötelezettségének a Környezethasználó 

meghatalmazása alapján a Tervező 2021. december 29. napján tett eleget. 

Környezethasználó meghatalmazása alapján a Tervező ezt követően két esetben kiegészítette a 

benyújtott Dokumentációt. 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a dokumentáció kiegészítéséről szóló 

közleményt 2022. január 19. napján a 7621 Pécs, Papnövelde 13-15. szám alatti hivatali 

hirdetőtábláján, valamint a honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya) teszi közzé. 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is 

közzétette. 

Az elektronikus úton közzétett kérelem és Dokumentáció elérési helye: 

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-

download/8a4880ee78643b8b017d327dba6753ea/113755/-4193564302415405975/4069-

P%C3%A1vkovics%20B%C3%A1lint%20Baromfitelep%20Geresdlak.zip 

 

A kiegészített kérelem és mellékleteinek elérési helye: 

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-

download/8a4880ee78643b8b017e0fecd6336e80/116019/1966733453668481116/4069%20kieg%C3

%A9sz%C3%ADt%C3%A9s.zip 

 

A kiegészített dokumentáció elérési helye: 

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-

download/8a4880ee78643b8b017e6dbcb6806a1b/116924/-817374067164693794/4069-

kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s2.zip 

https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee78643b8b017d327dba6753ea/113755/-4193564302415405975/4069-P%C3%A1vkovics%20B%C3%A1lint%20Baromfitelep%20Geresdlak.zip
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee78643b8b017d327dba6753ea/113755/-4193564302415405975/4069-P%C3%A1vkovics%20B%C3%A1lint%20Baromfitelep%20Geresdlak.zip
https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee78643b8b017d327dba6753ea/113755/-4193564302415405975/4069-P%C3%A1vkovics%20B%C3%A1lint%20Baromfitelep%20Geresdlak.zip
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