
 

 

 

 

KÖZLEMÉNY 
 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése 

alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon a Demeter 

Balázs e.v. (4484 Ibrány, Árpád u. 20. - KÜJ száma: 101 125 176), mint környezethasználó 

meghatalmazásából eljáró Barna Sándor (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) környezetvédelmi szakértő 

kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult, az Ibrány, 0273 hrsz-ú baromfinevelő telep 

üzemeltetésére kiadott 3769-9/2020. számú egységes környezethasználati engedély módosítására (brojler 

baromfi férőhelynövelés módosításra) vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati- és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárás ügyében.  

Az ügy iktatási száma: 3769/2020. 

Az eljárás megindításának napja: 2020. július 28. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2020. július 28. 

Ügyintézési határidő: 130 nap 

Az ügyintéző neve: Aranyász Péter 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598-934 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. szeptember 1. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

Demeter Balázs EV. (4484 Ibrány, Árpád u. 20.), Ibrány 0273 hrsz. alatti baromfitelepre vonatkozóan 3769-

9/2020. számon egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A környezethasználó az 

engedélyben szereplő tevékenységet módosítani tervezi. A jelenlegi engedélyben szereplő 149.500 db 

brojler férőhely nem a telep maximális brojler férőhely kapacitása. 

A bővítés mértéke 59,2%, ami jelentős módosításnak minősül, ezért összevont eljárás lefolytatását kérték. 

Az infrastruktúra szempontjából kialakításra kerülnek a szükséges istállók, a trágyatárolás létesítménye, 

tűzivíz tároló, valamint a szociális épület. A telep 1 főbejárattal lesz ellátva, belső telepi út segítségével lehet 

az istállókat és az egyéb létesítményeket megközelíteni. 

A telep meglévő létesítményei: 

Megnevezés  Jellemző méret, kapacitás  Mennyiség  

Előnevelő épület  1003 m
2
 (hasznos tartástér: 

992,38 m
2
)  

3 db  

Utónevelő épület  1503 m2 (hasznos tartástér: 
1487,34 m2)  

6 db  

Kerékfertőtlenítő medence és 
gyűjtő akna  

23 m
2
 6 m

3
-es gyűjtőaknával  1 db  

Szociális és kiszolgáló épület  113,51 m
2
  1 db  

Tüzivíztároló  ~130 m
3
-es  1 db  

Fedett trágyatároló tér  
Csurgalékgyűjtő aknával  

450 m
2
-es alapterületű 

trágyatároló, melyhez 1 db 10 m
3
-

es előre gyártott csurgalékgyűjtő 
műtárgy kapcsolódik. 
Tározókapacitás: 1376 m

3
.  

1 db  

Technológiai szennyvízgyűjtő 
műtárgy  

10 m
3
  18 db  



 

Szociális szennyvízgyűjtő 
műtárgy  

20 m
3
  1 db  

Hullatároló épület  6,9 m
2 
 1 db  

Hulladéktároló sziget (3 
tárolóval)  

2,6 m
2
  1 db  

 

A telep maximális férőhelykapacitása:  

Kacsa:  

- előnevelés 3 istállóban: 66932 db/rotáció  

- utónevelés 6 istállóban: 66932 db/rotáció  

összesen: 133864 db/rotáció  

Brojler csirke: 

A brojlertartás idején tartható állatlétszám a teljes telepen: 238027 db brojler/rotáció. 

A telep vízellátása saját mélyfúrású kútról történik a telepen belüli vízhálózat kiépítésével. A szociális-, 

mosóvíz- és szennyvíz gyűjtése zárt rendszerű, földalatti, vízzáró aknákban történik elszállításig. A 

földgázigényt közüzemi vezetékes gáz biztosítja. A villamos energia közüzemi hálózatról biztosított. 

A tervezett technológia zárt rendszerű, mélyalmos, intenzív tartási rendszer. A baromfinevelés automatizált, 

számítógéppel vezérelt technikai körülmények között történik. A telepen képződő trágyát mezőgazdasági 

területen hasznosítják. 

A telephelyen tervezett technológia részletes leírását a dokumentáció tartalmazza. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

Levegőtisztaság-védelmi hatásterületek: 

Hatástávolságok:  

- szag: 104 m (3 SZE/m
3
) – kacsa, 157 m (3 SZE/m

3
) – brojler  

- ammónia: 229 m („A” feltétel – 20 μg/ m
3
) – kacsa, 170 m („A” feltétel – 20 μg/ m

3
) – brojler  

- por (PM10): 79 m („C” feltétel – 2,15 μg/ m
3
)  

A levegőtisztaság-védelmi hatásterületet az ammónia kibocsátás határozta meg, tehát a telep hatásterülete 

229 méter, amit a kacsatartás határoz meg. 

Zajvédelmi hatásterületek: 

Az üzemelés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a zajforrásoktól számítva: 

1. Nappali tevékenység hatásterülete: átlagosan 120 m, 

2. Éjszakai tevékenység hatásterülete: átlagosan 200 m. 

Az üzemeléshez kapcsolódó járműforgalom az érintett közút esetében nem okoz jelentős zajszint-

emelkedést, a zajszint emelkedés maximálisan 0,08 dB. 

A tervezési terület és a hatásterületen lévő területek nem tartoznak országos jelentőségű védett természeti 

területek, helyi jelentőségű védett természeti területek vagy Natura 2000 területek hálózatába. 

Országhatáron átterjedő környezeti hatások nem várhatók. 

A fejlesztéssel érintett település: Ibrány 

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu) 2020. szeptember 1 – 2020. október 3. között 

megtekinthető. Az üggyel kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben 

(hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
–12

00
, 13

00
–16

00
), valamint az érintett település Polgármesteri Hivatalában. 

A betekintés módjáról a Főosztálynál és az Ibrány Város Jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni. A 

kérelem és mellékletei elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/3769-2020 webcímen tekinthető 

meg. 

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

tenni az érintett település jegyzőjénél, vagy a környezetvédelmi hatóságnál.  

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/3769-2020


 

Tájékoztatom, hogy az eljárás során a Főosztály későbbi időpontban közmeghallgatást tart, amelyről 

közhírré tétel útján értesíteni fogja a nyilvánosságot.  

A tervezett tevékenység esetében országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem 

feltételezhető, így a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12-15. §.-a szerinti nemzetközi környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján az összes adat ismeretében határoz, és 

 megadja a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy 

 elutasítja a kérelmet. 

 

Nyíregyháza, 2020. szeptember 1. 

 

 

 

 


