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Közlemény 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a 

környezeti hatásvizsgálati és az 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 Gégény 

0109 hrsz. alatti ingatlanon végzett baromfinevelő tevékenységre kiadott, 1308-7/2021. számú határo-

zattal módosított 8172-19/2018. számú egységes környezethasználati engedély módosítása (a telephely 

brojler baromfi férőhely kapacitásának növelése) tárgyában. 

Az ügy iktatási száma: 2569/2022 

Az eljárás megindításának napja: 2022. július 06. 

Ügyintézési határidő: 130 nap 

Az ügyintéző neve: Sándor Edina 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 937 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

Az ATAK-MADA Kft. (1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 48/B. 3/12.) a Gégény 0109 hrsz. alatti telep-

helyén folytatott baromfinevelő tevékenységre a Főosztály által kiadott, 1308-7/2021. számú határozattal 

módosított 8172-19/2018. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. 

A telephelyen jelenleg 2 db egyszintes és 1 db kétszintes nevelőépületben történik a baromfinevelés, 

104.000. brojler baromfi egyed férőhely kapacitással, amelynek 142.000. férőhelyes baromfiteleppé 

történő bővítését tervezi a Kft., a szomszédos Pátroha 0397/34 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 1918 m
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maximális nevelési felületű hasznos alapterületű nevelőépület és a kapcsolódó létesítményei 

megvalósításával. 

A telephelyen alkalmazott tartástechnológiát (BIG DUTCHMAN zárt rendszerű, almos, intenzív brojler 

tartási rendszer) a bővítést követően sem tervezik módosítani. 

A baromfinevelés automatizált, számítógéppel vezérelt technikai körülmények között történik, részletes 

technológiai leírását a benyújtott dokumentáció tartalmazza. 

A betelepítések közötti 2 hetes szerviz időszakot (takarítás, előkészítés) figyelembe véve egy évben 6 

teljes rotáció és 7 betelepítés valósítható meg. 

A bővítési területen tervezett nevelőépület vízellátása a Gégény 0109 hrsz. alatti mélyfúrású kútról 

történik, a telepen kialakított vízhálózat bővítésével. A nevelőterek takarításakor keletkező technológiai 

szennyvíz és a szociális szennyvíz gyűjtése zárt rendszerű, föld alatti, vízzáró aknákban történik, majd 

települési szennyvíztisztító telepre kerül elszállításra tartálykocsival. A bővítési területen a földgázigényt 

tartállyal fogják biztosítani, a villamos energia közüzemi vezetékes hálózatra csatlakozással lesz bizto-

sítva. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

A dokumentációban foglaltak szerint a baromfinevelő telep szagkibocsátásának hatásterülete a baromfi-

nevelő épületek együttes területének határától számított 124 m széles sáv területe. A hatásterületen 

belül védendő objektum nem található. 
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A zajvédelmi szempontú hatásterület határa a bővítés figyelembevételével a telephely mértani kö-

zéppontjától számítva, nevelési időszakban  

- a lakóterület felé: nappal 210 m-re, éjjel 234 m-re terjed ki,  

- a mezőgazdasági hasznosítású területek irányába nappal 123 m-re, éjjel 137 m-re terjed ki. 

A zajvédelmi szempontú hatásterületen belül védendő objektum nem található. 

A hatásterülettel érintett település: Gégény, Pátroha 

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

Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2022. augusztus 31-től 2022. október 02-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/2569-2022 webcímen, valamint Gégény és 

Pátroha település Polgármesteri Hivatalában is megtekinthető. A betekintés módjáról részletes infor-

mációt a Főosztályon, vagy az érintett települések Jegyzőinél lehet kapni. 

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

tenni az érintett települések Jegyzőinél, 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 az érintett települések Jegyzőinél lehet tenni, vagy a közmeghallgatáson 

lehet előadni. 

A tervezett tevékenység esetében országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem 

feltételezhető, így a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 12-15. §.-a szerinti nemzetközi környezeti hatás-

vizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

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

ismeretében határoz, és 

 megadja a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, 

vagy 

 elutasítja a kérelmet. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/2569-2022

