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Tárgy: Bászna Sertés Zrt. - összevont körny. hatásvizsgálati- és egységes
környezethasználati engedélyezési eljárás kérelme kocatelepre
 
 
Tisztelt Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály! A Bászna Sertés Zrt.
(4700 Mátészalka, Erkel F. u. 78/A; KÜJ: 103 752 864) Hodász 057/101-112;
057/139; 057/140; 057/189. helyrajzi számú ingatlanokon intenzív állattartó telepet
kíván létesíteni. A telephelyen 1250 férőhelyes kocatelep tervezett. A tervezett
tevékenység kapacitása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes

Küldő

Viselt név: SZILÁGYI GÁBOR

Születési név: SZILÁGYI GÁBOR

Anyja neve: DR. BORBÁS PÁLMA

Születési hely: DEBRECEN

Születési idő: 1981.10.17

Nem természetes személy neve: Bászna
Sertés Zrt.

Nem természetes személy adószáma:
28752332

Dátum: 2021.07.20

Hivatkozási szám:

Azonosító: EPAPIR-20210720-4014

Témacsoport azonosító:
KORM_HIV_UGY

Témacsoport neve: Kormányhivatali
ügyek

Ügytípus azonosító: 334

Ügytípus neve: Környezet- és
természetvédelmi feladatok



környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm.R.  1. és 2. sz.
mellékletébe sorolható be az alábbiak szerint: - 1. sz. melléklet 1.d): intenzív
állattartó telep sertéstelepnél 900 férőhelytől sertéskocák számára; - 2. sz. melléklet
11.c): nagy létszámú állattartás, 750 férőhely kocák számára;
A Kormányrendelet 1. § (3) b) pontja szerint a tevékenység megkezdéséhez, ha az
1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szerepel és a környezethasználó összevont
eljárás lefolytatását kéri, környezeti hatásvizsgálati és egységes
környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati
engedély szükséges. A tervezett tevékenység környezeti hatásainak vizsgálata
érdekében a Zrt. megbízásából a Környezetellenőrző Mérnöki Iroda Kft (6500 Baja,
Kodály Zoltán u. 7. II./9.) engedélyezési dokumentációt készített, és a
Kormányrendelet 1. § (3) b) pontjára figyelemmel a környezeti hatásvizsgálati és
egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevontan történő
lefolytatását kérelmezi a Zrt. a tervezett kocatelepre. Igazgatási díj befizetése is
átutalással megfizetésre került, az átutalás igazolását, a kérelem további
mellékleteit a feltöltési méretkorlát miatt továbbiakban küldjük meg a Tisztelt Cím
részére!  
 
Mellékletek száma: 5
 
Fájlnév Méret Elhelyezkedés Fájl lenyomata
20_037_BASZNA_
Sertes_Zrt._Uj_tele
phely_KHV_EKHE_
osszevont.pdf

13.9 MB KRX/OCD/Payload/
ID-2

DD69FF91AE32E5
607A3C53679980D
F2A77844CC9BE9
C8055AAB861C7D
B22258B

1._sz._melleklet_K
eszitoi_jogosultsag
ot_igazolo_szakerto
i_dokumentacio.pdf

629.2 kB KRX/OCD/Payload/
ID-3

D3D09FCA9883AA
A7073A7C3191612
913F16F095383A4
5806F2BE9FF76D0
1C028

2._sz._melleklet_H
_1_Helyszinrajz.pdf

1.1 MB KRX/OCD/Payload/
ID-4

E3DBF0949BAC55
73B0E9AE51C899
EA50E4ECBF5775
6CFB3397F8A4963
568E011

3._sz._melleklet_H
odasz_telepules_re
ndezesi_terv.pdf

5.8 MB KRX/OCD/Payload/
ID-5

2EEDE875D1BFD9
8A59F24FD0022D4
2D2EFF322506A14
F7A07C7E052A6D
0044C6



4._sz._melleklet_21
_009_Baszna_Sert
es_Zrt_lev_eng_ker
_letesites.pdf

1.2 MB KRX/OCD/Payload/
ID-6

AD5000D1A10706
C3C4A6BDD6EEB
E8B03858799189E
2F3FCB2498A2358
0D389AB





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZILÁGYI
GÁBOR ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.07.20. 11.05.51


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: SZILÁGYI GÁBOR
Születési hely: DEBRECEN
Születési dátum: 1981.10.17.
Anyja neve: DR. BORBÁS PÁLMA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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