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K ö z l e m é n y  

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a környezeti hatás-

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

rendelet 24. § (7) és 8. § (1) bekezdése alapján ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy 

a Főosztályon az ATAK-MADA Kft. (1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 48/B. 3/12.) meghatalmazásából 

eljáró Globál-2000 Kft. (4400 Nyíregyháza, Nyár u. 7. I/2-3.) kérelmére összevont környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult a Rétközberencs, 027/34 

hrsz. alatti ingatlanon tervezett baromfinevelő telep megvalósításának tárgyában.  

A kérelem tárgya: a Rétközberencs, 027/34 hrsz. alatti ingatlanon tervezett baromfinevelő telep 

megvalósításának összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárása 

Iktatási szám: 5384/2022. 

Az eljárás megindításának napja: 2022. július 25. 

A kérelem rövid ismertetése:  

Az ATAK-MADA Kft. (1039 Budapest, Pünkösdfürdő. u. 48/B. 3/12.) a Rétközberencs 

027/32 hrsz.-ú baromfinevelő telep közvetlen szomszédságában a 027/34 hrsz.-ú ingatlanon 5 

db nevelőépületet tervez megépíteni a hozzájuk tartozó kiszolgáló létesítményekkel (pl.: silók, 

szociális épület, hullatároló stb.). Az épületekben intenzív baromfinevelő tevékenységet 

kívánnak folytatni, a telep tervezett kapacitása 174.600 db brojler csirke/rotáció. 

 

A tervezett baromfinevelő telepen BIG DUTCHMAN rendszerű tartástechnológiát fognak 

alkalmazni, mely megfelel az elérhető legjobb technika által támasztott követelményeknek. 

A tervek szerint a baromfinevelő telepen az állatok itatásához szükséges vízmennyiség eleinte 

vezetékes hálózatról lesz biztosítva, a későbbiekben pedig a szomszédos ingatlanon lévő 

baromfinevelő telepről a tervezett mélyfúrású kút kialakítása, engedélyeztetése után. 

A lehullott csapadékvíz a zöldterületen és szikkasztó árkokban fog elszivárogni. 

A szociális jellegű szennyvizet szippantó tartálykocsival a szennyvíztisztító telepre fogják 

szállítani. Az új baromfinevelő telep épületeinek takarítása során keletkező technológiai 

szennyvizet zárt, vízzáró aknákban fogják gyűjteni a kiszállításig. A technológiai szennyvizet 

is szippantó tartálykocsival a szennyvíztisztító telepre fogják szállítani. 

Jelen KHV+EHKE dokumentációban végzett elemzések és vizsgálatok alapján megállapítható:  

Levegő 

A nagyméretű állattartó telepek diffúz légszennyező anyag kibocsátása a mezőgazdasági eredetű 

anyagok jelentős mennyiségét juttatja a légkörbe.  

A nevelőépületek fűtését 2 db ALTHERM T-113 600 kW teljesítményű szalmabála tüzelésű kazán 

biztosítja.  

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

hatásterülete 253 m. 

Hulladékgazdálkodás 

A telepítés fázisában az építés során keletkező hulladékokkal a vonatkozó jogszabály előírásait fogják 
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alkalmazni. Ennek megfelelően az építési során kikerülő anyagokat a helyszínen felhasználják majd, 

vagy az arra kijelölt hulladéklerakóhoz/hasznosítóhoz szállítják.  

A tervezett beruházás környezetre gyakorolt hatása hulladékgazdálkodási szempontból a telep területére 

terjed ki.  

A Rétközberencs 027/34 hrsz.-ú baromfinevelő telep üzemeltetésével kapcsolatosan nem 

merült fel olyan probléma, ami a hulladékgazdálkodást érintené. 

Zaj- és rezgésvédelem  

A számított SOUNDPLAN szoftverrel számított hatásterület nem érint lakott területet. 

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

emelkedést, a zajszint-emelkedés maximálisan 0,03 dB. 

 

Vízhasználat és szennyvízkibocsátás 

A tervezett baromfinevelő telepen a vízhasználat döntő hányadát az állatok ivóvízszükséglete fogja 

kitenni. Mivel a megfelelő súlygyarapodás szempontjából fontos a megfelelő minőségű és mennyiségű 

víz biztosítása, ezért a felhasznált víz mennyisége jelentősen nem csökkenthető. Ugyanakkor a 

felesleges elfolyások, csöpögések megakadályozására a környezethasználó a 4. sz. fejezetben 

ismertetett technikákat alkalmazza.  

Az új baromfinevelő telepen keletkező kommunális és technológiai jellegű szennyvizet zárt, vízzáró 

aknákban gyűjtik majd, ezt követően pedig engedélyes kezelővel szennyvíztisztító telepre fogják 

szállíttatni kezelésre.  

A területhasználat megváltozása a felszíni és talajvizek helyzetében nem okozott érdemi változást. A 

tevékenységhez a rétegvíz készlet érintett, amelynek veszélyeztetése azonban kizárható. 

 

Talaj és földtani közeg 

A beruházással érintett ingatlanon jelenleg semmilyen tevékenységet nem végeznek, talajvédelemmel 

kapcsolatos beruházás elvégzése nem indokolt. A hatás gazdasági-társadalmi szempontból nagyobb 

értékrendű talaj-igénybevételt jelent, a talajszennyezés kockázata nem növekszik, a talaj a tevékenység 

felhagyásával visszakaphatja eredeti funkcióját. 

 

Élővilág és Táj 

A telep működése nem befolyásolja alapvetően a területen élő állatfajok elterjedését, előfordulási 

gyakoriságát. A környéken már régóta folyik emberi, elsősorban mezőgazdasági tevékenység, így az ott 

élő állatfajok az évek során kellően alkalmazkodtak a megváltozott viszonyokhoz. A táj funkciója nem 

változik meg alapvetően. 

 

A hatásterülettel érintett település: Rétközberencs 

A közlemény közzétételének időpontja: ……………………. 

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

Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2022. július 28.-tól 2022. augusztus 29.-ig 

tekinthető meg. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

-12
00

, 

szerda 8
00

 -12
00

, 13
00

 -16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/5384-2022 webcímen, valamint 

Rétközberencs település Polgármesteri Hivatalában is megtekinthető. A betekintés módjáról részletes 

információt a Főosztályon, vagy az érintett település Jegyzőjénél lehet kapni. 

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

tenni Laskod Község Jegyzőjénél, vagy a Főosztályon. 

Az ügyben a Főosztály közmeghallgatást fog tartani, melyre vonatkozó adatokat a Főosztály hirdetményi 

úton teszi közzé. Észrevételeket a közmeghallgatás meghirdetését követően a közmeghallgatás 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/
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időpontjáig a Főosztályon, vagy Rétközberencs Község Jegyzőjénél lehet tenni, vagy a 

közmeghallgatáson lehet előadni. 

Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nincs folyamatban. 

A Kormányhivatal a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 24. § (9) bek. értelmében az összes adat 

ismeretében határoz, és 

 megadja az egységes környezethasználati engedélyt, vagy 

 elutasítja a kérelmet. 

Nyíregyháza, 2022. július 28. 

 


