HIRDETMÉNY
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a Főosztályon
az ATAK-MADA Kereskedelmi, Ipari, Mezőgazdasági, Értékesítő és Szolgáltató Kft. (4525 Rétközberencs, József A. út 1./A.) meghatalmazásából eljáró Globál - 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(4400 Nyíregyháza, Nyár u. 7. I/2-3.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Pátroha
0299/8-9 hrsz. alatti Baromfitelep üzemeltetésére kiadott, 4722-23/2012. számú és 3349-3/2017.
számú
határozattal
módosított
4722-17/2012.
számú
határozatba
foglalt
egységes
környezethasználati engedély ötéves teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és a telephely
felülvizsgált üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyása tárgyában.
Az ügy iktatási száma: 9290/2017
Az eljárás megindításának napja: 2017. november 2.
Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. november 3.
Ügyintézési határidő: 70 nap.
A közlemény közzétételének időpontja: 2017. november 17.
Az ügy rövid ismertetése:
A Főosztály jogelődje, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 4722-17/2012. számú határozatában adott egységes környezethasználati engedélyt az ATAKMADA Kereskedelmi, Ipari, Mezőgazdasági, Értékesítő és Szolgáltató Kft. (4525 Rétközberencs,
József A. út 1./A.) részére, a Pátroha 0299/8-9 hrsz. alatti intenzív baromfitelep üzemeltetésére. Az
engedély jogerőre emelkedésének napjától (2012.12.06.) számított 11 évig érvényes. A határozat a
4722-23/2012. számú és a 3349-3/2017. számú határozattal került módosításra.
A hivatkozott számú egységes környezethasználati engedély rendelkező részének 10.5. pontja szerint
„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat a környezetvédelmi felülvizsgálatra
vonatkozó szabályok, valamint a tevékenység engedélyezésére irányuló hatályos jogszabály alapján
ötévente felül kell vizsgálni”.
Az ATAK-MADA Kereskedelmi, Ipari, Mezőgazdasági, Értékesítő és Szolgáltató Kft. (4525 Rétközberencs, József A. út 1./A.) meghatalmazásából eljáró Globál-2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(4400 Nyíregyháza, Nyár u. 7. I/2-3.) 2017. november 2-án benyújtotta a többször módosított
egységes környezethasználati engedélybe foglalt követelmények és előírások 5 éves teljes körű
környezetvédelmi felülvizsgálatát tartalmazó dokumentációt és a telephely felülvizsgált üzemi
kárelhárítási tervét.
A telephelyen folytatott tevékenység:
Az egységes környezethasználati engedély szerint a telephely kiépített termelési kapacitása:
- 72.000. db brojler baromfi (csibe és pipe) férőhely;
- 48.000. db előnevelt pulyka férőhely.
A telephelyen alkalmazott tartástechnológia zárt, almos intenzív baromfitartási rendszer. Az állattartó
telepen 2014-től baromfi szülőpár utónevelési tevékenységet végeznek 27.000. baromfi szülőpár
egyed férőhely kapacitással; egyéb baromfi tartására nem került sor.
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A környezethasználó a telephelyen pulyka pipe tartást és előnevelt pulyka utónevelést 2012-től nem
végez és pulykanevelést a jövőben sem tervez.
A telephelyen a továbbiakban az állattartást 72.000. brojler baromfi (csirke) egyed férőhely, vagy
27.000. baromfi szülőpár egyed férőhely kapacitással tervezik végezni.
Brojler baromfi (csirke) nevelés:
2

Az állattartás 2 db meglévő, egyenként 1.728. m hasznos nevelőtérrel rendelkező baromfinevelő
épületben történik; mindkét épület kétszintes (szintenként 1-1 nevelőtérrel).
Egy rotáció 6 hetes nevelési és 2 hetes szerviz időszakból áll. 1 éven belül 6 teljes nevelési ciklus és
7 betelepítés valósítható meg.
Szülőpár utónevelés:
2

Az állattartás 2 db meglévő, egyenként 1.728. m hasznos nevelőtérrel rendelkező baromfinevelő épületben történik; mindkét épület kétszintes (szintenként 1-1 nevelőtérrel).
2

Fentiek mellett a telephelyen állattartásra egy 150 m alapterületű, korábban raktározásra hasznosított
épületet 200 kakas egyed férőhelyes kakas pihenőként hasznosítanak.
A szülőpár tartás célja a kiváló minőségű és keltethetőségű keltető tojás előállítása.
A telepre az állomány 18-22 élethetes korban érkezik a szülőpár előnevelő telepről. A nevelési
periódus 62-65 élethetes korig tart, amelyet egy többhetes szerviz időszak követ, 1 évben így 1 teljes
nevelési ciklus valósítható meg.
Az állomány nevelése a baromfitelepen utóneveléssel kezdődik. A tojástermelés az állomány 23 hetes
korában kezdődik, a keltető tojások gyűjtését 25 hetes kortól, ill. 52 gramm súlytól kezdik. A
telephelyen az évi tojástermelés kapacitása: 4.000.000. db.
A keltetésre alkalmatlan tojásokat étkezési célra értékesítik, a keltetésre szánt tojásokat a fertőtlenítő
gázosító szekrénybe helyezik, majd a fertőtlenítési idő leteltével a hűtő- fűtőberendezéssel ellátott
tojásraktárban tárolják elszállításig.
Egy-egy tojóidőszak lezárultát követően a teljes állomány vágóhídi feldolgozásra kerül.
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:
A dokumentációban foglaltak szerint a baromfinevelő telep szagkibocsátásának hatásterülete a diffúz
forrásokat határoló 280 m széles sáv által lefedett terület.
A zajvédelmi szempontú hatásterület a nevelési időszakban, éjjel az akusztikai középpontból rajzolt
104 m sugarú kör által a Gazdasági területi funkciójú területből lefedett, és 178 m sugarú kör által a
Mezőgazdasági területből lefedett terület.
A hatásterülettel érintett település: Pátroha Község
A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 1214. sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2017. november 17-től 2017. december 4-ig megtekinthető.
Az üggyel kapcsolatos dokumentáció nyomtatott példánya a Főosztályon megtekinthető
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ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8 –12 , szerda 8 –12 , 13 –16 ), valamint Pátroha 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 /9290-2017. webcímen tekinthető meg.
A létesítmény üzemeltetésének környezeti hatásai vonatkozásában ezen közlemény megjelenését követő 15 napon belül közvetlenül a Főosztályhoz észrevételt lehet tenni.
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