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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 közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a 

Főosztályon a Bereg Csibe Kft. (4811 Kisvarsány, Ady E. u. 53.) meghatalmazásából eljáró TIERRA-

21 Környezetvédelmi, műszaki, minőségbiztosítási és oktatási Kft. (4029 Debrecen, Pacsirta u. 64/1. sz.) 

kérelmére összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 

indult a Beregsurány 0204/5,18 hrsz. alatti ingatlanon lévő Baromfinevelő telep megvalósítása 

tárgyában.  

A kérelem tárgya: a Beregsurány 0204/5,18 hrsz. alatti ingatlanon lévő Baromfinevelő telep 

megvalósításának összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárása 

Iktatási szám: 1179/2021. 

Az eljárás megindításának napja: 2021. február 01. 

A kérelem rövid ismertetése:  

A jelenlegi baromfitelep területe korábban a Barátság TSz. tulajdonában volt, a 90-es évekig az 

istállókban szarvasmarhákat tartottak. A korábbi engedélyes Bereg-Gabona Rt. 2002-ben vásárolta meg 

a telepet. A terület az istállók, szociális épület átalakítása, külső tereprendezés után nyerte el jelenlegi 

formáját. A jelenlegi tulajdonos és engedélyes a Bereg Csibe Kft. A tulajdonos a szomszédos ingatlan 

megvásárlásával a telep bővítését tervezi. Így a telep összkapacitása 136.100 db broiler baromfi lenne. 

A telephelyen jelenleg az alábbi állattartó épületek találhatóak:  

‐ I. számú Csirkenevelő épült (kétszintes) 2 x 900 m2  

‐ II. számú Csirkenevelő épült (kétszintes) 2 x 900 m2  

‐ III. számú Csirkenevelő épült (kétszintes) 2 x 900 m2  

‐ IV. számú Csirkenevelő épült 383 m2  

‐ V. számú Csirkenevelő épült 673 m2  

‐ VI. számú Csirkenevelő épült 565 m2  

 Egyéb épületek, létesítmények:  

‐ 1. sz. Szociális épület  

‐ 2. sz. Állati hullatároló, boncoló  

‐ 3. sz. Szalmatároló  

‐ 4. sz. Trágyatároló  

‐ 5. sz. 1 db dízel üzemű SDMO JS 70 típusú szükségaggregátor  

 

Nevelőépületek kialakítása (I-III. sz. épületek. 0204/5 hrsz.):  

  

A Bereg Csibe Kft által már korábban is baromfinevelést végző telep Beregsurány 0204/5 hrsz. szám 

alatt található. A telepen 3 darab baromfi istálló van, amiben ólanként 2 légtér található, egy-egy légtér 

900m2, a 6 légtér területe összesen 5400m2. Az istállók szerkezete régi szarvasmarha ólak és az 

emeleti magtárak átalakításából jött létre. 



 

Az istállók a legkorszerűbb technológiával készültek, minden folyamatot számítógép vezérel. A 

takarmány csörlős technológiával kerül a csibék elé. Minden istállóhoz külön iker takarmánytároló siló 

tartozik. Az istállók átlag telepítési darabszáma 17.280, ami azt jelenti, hogy a telepen, egy rotáció során 

103.680 db broiler csirkét nevelnek. 

 

Nevelőépületek kialakítása (IV-VI. sz. épület, 0204/18 hrsz.):  

  

A Bereg Csibe Kft. által megvásárolt baromfinevelést végző telep Beregsurány 0204/18 hrsz. szám alatt 

található. A telepen 3 darab baromfi istálló van, mely I. légtér 383 m2 II. légtér 673 m2 III. légtér 565 m2 

alapterületű, melyben turnusonként 32.420 darab napos telepíthető évente hat ciklusban. 

Az istállók átlag telepítési darabszáma I. 7.660 db, II. 13.460 db, III. 11.300 db, ami azt jelenti, hogy a 

telepen egy rotáció során 32.420 db broiler csirkét nevelnek. 

 

A baromfinevelő telepen a pecsenye csirke nevelése egész évben, rotációban történik. 

Egy állomány nevelésének folyamata:  

- trágya kihordása, takarítás és fertőtlenítés az elszállított állomány után - előkészítés a napos 

fogadására,  

- napos állomány fogadása,  

- az állat nevelése: etetés, itatás, fűtés és szellőztetés, gondozás - állategészségügyi ellátás, az 

állat nevelése során,  

- elszállítás vágóhídra. 

 

A 0204/5 hrsz. alatti épületek vízellátása közüzemi hálózatról történik, a jelenlegi bővítéssel érintett 

0204/18 hrsz. alatti épületek vízellátása a 0204/17 hrsz. alatti ingatlanon található mélyfúrású kútról 

történt, a jövőben innen tervezik az egész telep vízellátását. 

A kommunális szennyvizeket zárt gyűjtőaknában gyűjtik. A technológiai szennyvíz összegyűjtésére az 

istállók között elhelyezett 6 db 15 m3-es akna szolgál. 

A baromfinevelő telep üzemeltetése által okozott esetleges környezeti terhelések ellenőrzésére, 2 db  

talajvíz figyelőkút került kialakításra. 

A keletkező állati hullákat az erre a célra kijelölt helyen, zárható kukákban tárolják a telepről történő 

elszállításig. A hullák elszállítása hetente történik. 

Az istállóban keletkező trágyát mezőgazdasági termelők szállítják el. A trágyázási tilalmi időszak alatt 

keletkező trágyát a szomszédos földterületen lévő vasbeton tárolóban helyezik el. 

A telepen keletkező veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik. 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: A levegőtisztaság-védelmi hatásterületet a szag-

emisszió határozza meg, a dokumentáció szerint a telephely hatásterülete a szennyező forrás (istálló 

épületek) határától számított 96 m. 

A legnagyobb zajvédelmi hatásterület a zajforrásoktól mért 405 méter.  

 

A hatásterülettel érintett település: Beregsurány 

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 2021. február 18-tól 2021. március 22-ig 

tekinthető meg. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon 

ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

-12
00

, szerda 8
00

 -12
00

, 13
00

 -16
00

) és a 



 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/1179-2021 webcímen, valamint Beregsurány Község Polgármesteri 

Hivatalában is megtekinthető. A betekintés módjáról részletes információt a Főosztályon, vagy 

Beregsurány Község Jegyzőjénél lehet kapni. 

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

tenni Beregsurány 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 

időpontjáig a Főosztályon, vagy Beregsurány 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. 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/

