KÖZLEMÉNY
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a környezeti hatásvizsgálati 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 a Tranzit-Ker zRT. (4028 Debrecen, Simonyi út 23.) kérelmére összevont környezeti
hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult.
A kérelem tárgya: Nyírmeggyes 0110/8-10. hrsz. alatti telephelyen folytatott baromfinevelő tevékenység
jelentős bővítése.
Az ügy iktatási száma: 354/2018. (546/2017)
Az eljárás megindításának napja: 2017. augusztus 18.
Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. augusztus 19.
Ügyintézési határidő: 3 hónap
A közlemény közzétételének időpontja: 2018.március 28.
A tervezett tevékenység rövid ismertetése:
A Főosztály a 8265-18/2016. számú határozatában a BÁTORTRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/A.) részére egységes környezethasználati engedélyt adott a Nyírmeggyes
0110/8, 0110/9. hrsz. alatti ingatlanon végzett intenzív baromfitenyésztési tevékenység folytatására és
felhagyására. A Tranzit-Ker zRt. (4028 Debrecen, Simonyi út 23.), mint új környezethasználó nevére az
egységes környezethasználati engedély átírása az 546-5/2017. számú határozattal történt.
2

Az engedély szerint a telephelyen 4 db nevelőépületben (összesen 4519 m hasznos nevelőtér)
végeznek baromfinevelést. A telephely kapacitása 87600 db brojler baromfi (csirke) férőhely. A hízlalási
idő általában 6 hétig, az istállók takarítása, ill. szervizelése 3 hétig tart. Évenként 5-6 rotációt valósítanak
meg. Az alkalmazott technológia zárt rendszerű, mélyalmos, intenzív tartási rendszer.
A Tranzit-Ker zRt. a telepen csirkenevelésen kívül kacsa és libatartást is tervez, valamint a telephelyet
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bővíteni kívánja a Nyírmeggyes 0110/10. hrsz. alatti ingatlanon lévő 2x1320 m –es emeletes istálló
telephelyhez csatolásával. A bővítés során építési tevékenységre nem kerül sor.
Bővítést követően a telepen az egy időben tartható maximális baromfi férőhelyek az alábbiak szerint
alakulnak:
 csirke: 128.862 férőhely  egyfázisú nevelés, max: 6 rotáció/év
 liba: 30000 férőhely előnevelt, 30000 férőhely utónevelt egyed  2 fázisú nevelés,
max: 4 rotáció/év
 kacsa: 51250 férőhely előnevelt, 51250 férőhely utónevelt  2 fázisú nevelés, max: 6 rotáció/év
 liba csak előnevelés: 62000 férőhely  egyfázisú nevelés, max: 4 rotáció/év
 kacsa csak előnevelés: 140000 férőhely  egyfázisú nevelés, max: 4 rotáció/év
Egy időben a telepen csak kacsa, vagy csak liba, vagy csak csirkenevelést terveznek.

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:
A dokumentációban szereplő számítások alapján az üzemelés levegővédelmi hatásterülete bűz
szempontjából a nevelőépületek határa köré írható 176 m széles sáv.
Az üzemelés időszakában a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telephely
mértani középpontjától számítva:
- nappali megítélési időszakban
o „Lakóterület” vonatkozásában 233 m,
o „Gazdasági terület” vonatkozásában 51 m,
-

éjjeli megítélési időszakban
o „Lakóterület” vonatkozásában 190 m,
o „Gazdasági terület” vonatkozásában 42 m-re

helyezkedik el.
A legközelebbi védendő létesítmény a telephely mértani középpontjától déli irányban 250 m-re található.
A tevékenységnek országhatáron átterjedő környezeti hatása nincs.
Érintett település: Nyírmeggyes Község.
A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14.
sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2018. március 28 - 2018. április 28. -ig megtekinthető.
Az üggyel kapcsolatos dokumentáció nyomtatott példánya megtekinthető a Főosztályon
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ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8 –12 , szerda 8 –12 , 13 –16 ), valamint Nyírmeggyes
Község Polgármesteri Hivatalában. A betekintés módjáról a Főosztályon és a Polgármesteri Hivatalban
lehet részletes felvilágosítást kapni.
A kérelem és a dokumentáció elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/354-2018 webcímen
tekinthető meg.
A közzététel időtartama alatt a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet
tenni Nyírmeggyes Község Jegyzőjénél, vagy a környezetvédelmi hatóságnál.
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 Nyírmeggyes Község Jegyzőjénél lehet tenni, vagy a
közmeghallgatáson lehet előadni.
Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nincs folyamatban.
A Főosztály az összes adat ismeretében határoz, és



megadja az egységes környezethasználati engedélyt, vagy
elutasítja a kérelmet.

