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KÖZLEMÉNY 

 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) 

Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a 

környezetvédelmi hatóságon az Eggs-Coop Kft. (4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41.) megbízásából eljáró 

MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály út 41.) kérelmére 

közigazgatási hatósági eljárás indulta Laskod 0118/29 hrsz. alatti külterületen tervezett intenzív 

baromfinevelő telep (brojlertelep) előzetes vizsgálatának és egységes környezethasználati 

engedélyezésének tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 4177/2021. 

Az eljárás megindítása: 2021. június 25. 

Ügyintézési határidő: 130 nap 

Az ügyintéző neve: Balla Benjamin 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 896 120 

 

A közlemény közzétételének időpontja:         

 

1. A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A projekt célja a Laskod, 0118/29 hrsz. alatti ingatlanon baromfinevelés, 10 db új építésű 

egyszintes (1420m
2
-es) istállóban. Mértékadó kapacitás: 280.000 db broiler / rotáció. Egy rotáció 6 hetes 

nevelési és 2 hetes szerviz időszakból áll. Egy éven belül 6 teljes nevelési ciklus, és 7 db betelepítés 

valósítható meg. A telep „elméleti kapacitása” számos állatban kifejezve a szakirodalmi 500 kg élősúly 

alapján: (280.000 db x 2,72 kg/db) / 500 kg = 1523,2 számos állat. 

Egyéb tervezett létesítmények:  

- higiéniai folyosó  

- szociális blokk  

- 2 db mélyfúrású kút  

- 5 db 20 m3-es vízzáró akna a mosóvíz gyűjtésére  

- 1 db 10 m3-es vízzáró akna a szociális szennyvíz gyűjtésére  

- kerékmosó medence és 1 db 1 m3-es akna a mosóvíz gyűjtésére  

- 10 db silóalap  

- hullatároló épület  

- belső közlekedési utak, térburkolatok  

- 110 m3-es tüzivíz tározó 2 db vízkivételi hellyel  

 

2. A tevékenységgel érintett települések: 

A létesítéssel és hatásterülettel érintett: Laskod község. 

 

3. Létesítés: 

A létesítés időszakában több olyan környezeti hatással is számolni kell, amely az építési körzetet 

érinti. Ilyen hatások várhatók:  

- a földmunkák során az építési területen fellépő kiporzás nyomán,  

- a szállítójárművek szállítási útvonala mellett jelentkező átmeneti közlekedési emisszióból,  

- a munkagépek emissziójából a munkaterületen,  
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- az épület kivitelezése, felületkezelése, hegesztése során.  

 

4. Levegőminőség-védelem, zaj- és rezgésvédelem: 

4.1. Létesítés: 

A logisztikai központ, az útfelújítás, valamint a közműfektetés során az építési és szállítási 

tevékenységek miatt kialakul ideiglenes por- és légszennyezés, valamint zaj- és rezgésterhelés is, 

melyet a földmunkagépek és szállítójárművek okoznak.  

Zajvédelmi szempontból a legnagyobb zajkibocsátással járó tevékenység a tereprendezési 

munkálatok, földmunkák, helyszíni beton és vasbeton munkák, valamint a burkolt felületek építéséből 

származik, illetve a kivitelezéshez kapcsolódó szállítási és anyagmozgatási műveletekből származó zaj 

okoz zajterhelést.  

Az építkezésben telephelyenként 4-5 db munkagép (teherautók, rakodógépek, dózer, daru stb) 

működésével számolhatunk. Az építési munkafolyamatok várható időtartama összességében több mint 1 

hónap, kevesebb mint 1 év lesz, a zajkibocsátás csak a nappali (06:00-22:00) időszakra fog 

korlátozódni. 

 

4.2. Működés: 

A baromfinevelő telep szagvédelmi hatásterülete kedvezőtlenterjedési viszonyok (1,0 m/s 

szélsebesség) mellett a nevelőépületek határától mért 190 méter távolságon belül van. 190 méter 

távolságban a bűzkibocsátás mértéke egyenlő a szagküszöbbel. 

A baromfinevelés 10 db új építésű egyszintes istállóban fog történni, szellőztetésről épületenként 

13 db ventilátor fog gondoskodni. Az üzemelés fázisában a telephely zajkibocsátása a legközelebbi 

védendő lakóingatlannál (460m) biztosan határérték alatt marad, a zajterhelés érzékszervileg sem lesz 

érzékelhető. 

 

4.3. Baleset, havária helyzet: 

A havária események (pl. robbanás, tűzeset, járvány) hirtelen, esetleg jelentős környezet-

terhelésekkel járnak, ill. járhatnak, a kibocsátás oka azonnal vagy rövid idő alatt megszüntethető és 

kezelhető. Az okozott környezeti kár felmérését követően a szennyezés lokalizálható, ill. a kármentesítés 

végrehajtható. A baromfinevelő telepeken a leggyakoribb havária helyzet lehet az állatállomány 

fertőzéses megbetegedése. 

 

4.4. Felhagyás: 

A felhagyáskor hasonló levegőterhelés várható, mint létesítéskor. 

 

5. Hulladékgazdálkodás: 

5.1. Létesítés: 

Az építés során az alkalmazandó kivitelezési technológiáktól függően a teljes beruházási 

időszakban, a munkák ütemezésének megfelelően várható hulladékok keletkezése. A hulladékok 

elkülönítetten kerülnek gyűjtésre. A várható hulladék keletkezés tervezése, valamint a keletkező hulladék 

kezelése során az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 

26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásait kell végrehajtani. A munkát végző gépek javítása, 

karbantartása nem a helyszínen fog történni, de az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokra (pl. 

havária) a vonatkozó jogszabályi előírásokat alkalmazzák. 

 

5.2. Működés: 

A veszélyes hulladékokat erre a célra kijelölt zárt edényzetben elkülönítetten fogják gyűjteni a kis 

mennyiségre tekintettel munkahelyi gyűjtőhelyen. A veszélyes hulladékokat az arra a környezetvédelmi 

hatóságtól engedéllyel rendelkező kezelőnek fogják átadni 6 hónapos gyakorisággal. A tevékenység 

során nem keletkezik termelési hulladék, az esetlegesen elhullottat állati tetemek az állategészségügyi 

szabályok – a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó 

állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK 
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európai parlamenti és tanácsi rendelet – szerint állati eredetű melléktermékek, melyek zárt fedett helyen 

a hullatároló épületben, speciális gyűjtőedényzetben lesznek gyűjtve. 

 

6. Országhatáron átterjedő környezeti hatás: sem a létesítési sem az működési időszakában nem 

várható. 

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey 

Ferenc utca 12-14. szám alatti székháza hirdetőtábláján 2021. június 9-től 2021. augusztus 12-ig 

megtekinthető. A közlemény Csenger Város Jegyzője által meghatározott helyen is 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 Csenger Város Jegyzője által meghatározott 

helyeken. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a Jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni. 

A kérelem és mellékletei elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/4177-2021 

webcímen tekinthető meg. 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, 

illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására 

vonatkozóan ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályon észrevételt 

lehet tenni. 

A Főosztály döntése a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az 

alábbiakra vonatkozhat: 

 felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan; 

 feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából; 

o amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány 

tartalmi követelményeinek meghatározása; 

o ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység 

mely, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § 

(1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg. 

 

 

Nyíregyháza, 2021. július 9. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/4177-202

