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KÖZLEMÉNY  
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján, ezen 

közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon a KOTASZ Kft. (4400 

Nyíregyháza, Nefelejcs u. 4.) meghatalmazásából eljáró Eichinger Edina környezetvédelmi szakértő, egyéni 

vállalkozó (4551 Nyíregyháza, Meggyes u. 80.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a 

Baktalórántháza 0136/19 hrsz. /Bakta VI./ alatti ingatlanon tervezett intenzív baromfitenyésztő 

tevékenységre kiadott 995-2/2021. számú egységes környezethasználati engedély módosítása (termelési 

kapacitás bővítése) tárgyában.  

Az ügy iktatási száma: 995/2021. 

Az eljárás megindításának napja: 2021. szeptember 9. 

Ügyintézési határidő: 105 nap 

Az ügyintéző neve: Biróné Pájer Judit 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06-42-598-940 

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

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A KOTASZ Kft. (4400 Nyíregyháza, Nefelejcs u. 4.) a Baktalórántháza 0136/19 hrsz. alatti telephelyen 

tervezett intenzív baromfitenyésztés folytatására rendelkezik a Főosztály által kiadott 995-2/2021.számú 

egységes környezethasználati engedéllyel. Az engedély szerint a brojler baromfitenyésztést 10 db új 

építésű, egyszintes istállóban tervezik megvalósítani, 280.000 db brojler baromfi férőhely kapacitással. A 

baromfinevelő épületek összes hasznos alapterülete 14.200 m
2
, a betelepítési sűrűség 19-20 db/m

2
. Az 

istállókba 3-5 napos csibéket telepítenek, amikor az állomány a 2,0 kg/db testtömeget eléri u.n. „leszedést” 

terveznek alkalmazni, vagyis az állományból 60.000 db-ot kiszednek és vágóhidra szállítják. A megmaradt 

állományt még 5-6 napig hizlalják, 6 hetes korig, 2,70-2,72 kg tömeg eléréséig majd kiszállításra kerülnek. A 

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

rotáció és 7 betelepítés valósítható meg. A tervezett technológia zárt rendszerű, mélyalmos, intenzív tartási 

rendszer. A baromfinevelés automatizált, számítógéppel vezérelt technikai körülmények között történik. A 

Főosztály a 995-2/2021.számú egységes környezethasználati engedélyben a Baromfinevelő telep védelmi 

övezetét az istállók, mint diffúz kibocsátó forrás együttes határától számított 300 méter széles sáv által 

lehatárolt területben határozta meg.  

A környezethasználó az engedélyezett 10 istálló mellett + 2 db istálló megépítését tervezi a 

Baktalórántháza 0136/19 hrsz-ú telephelyen, ezzel a telephely kapacitása 336.000 brojler baromfi 

férőhelyre bővül. A tervezett tartástechnológia nem változik.  

A legközelebbi védendő lakóingatlanok Baktalórántháza-Flóratanya településen az Iskola utca északi részén 

lévő lakóterületen találhatók, a legközelebbi lakóépület a tervezett istállóktól dél-keletre kb. 1080 méter 

távolságra található.  

 

 

 



 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

A dokumentációban foglaltak szerint a baromfinevelő telep szagkibocsátásának hatásterületét az 

üzemeltetés bűzkibocsátása határozza meg, mely kedvezőtlen terjedési viszonyok és a legnagyobb 

teljesítmény kihasználás mellett, a baromfinevelő épületek együttes területének határától számított 

287,52 m széles sáv területe. A hatásterületen belül, valamint a kijelölt 300 m-es védelmi övezeten belül 

védendő objektum nem található. 

Az elvégzett számítások szerint a bővítést követően a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének 

határa a telephely mértani középpontjától számítva, nevelési időszakban, lakóterület vonatkozásában, éjjeli 

időszakban a legnagyobb, vagyis 204 m. A hatásterületen belül védendő objektum nem található. 

A tervezési terület és a hatásterületen lévő területek nem tartoznak országos jelentőségű védett természeti 

területek, helyi jelentőségű védett természeti területek vagy Natura 2000 területek hálózatába. A tervezett 

beruházás által elfoglalt terület kivett telephely. 

Országhatáron átterjedő környezeti hatások nem várhatók. 

A fejlesztéssel érintett település: Baktalórántháza 

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu) 2021. szeptember 23. – 2021. október 14. 

között megtekinthető. Az üggyel kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási 

időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
–12

00
, 13

00
–16

00
), valamint az érintett település Polgármesteri 

Hivatalában. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a Város Jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást 

kapni. A kérelem és mellékletei elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/995-2021 webcímen 

tekinthető meg. 

A közzététel időtartama alatt a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni az érintett 

település jegyzőjénél, vagy a környezetvédelmi hatóságnál.  

A tervezett tevékenység jelentős bővítése nem környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység, továbbá 

országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem feltételezhető, így a 314/2005. (XII. 

25.) Korm. rendelet 12-15. §.-a szerinti nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem 

indokolt. 

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A. § (12) bekezdése alapján az alábbi döntéseket 

hozhatja: 

 kiadja vagy módosítja a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati 

engedélyt, vagy 

 az engedélyt visszavonja, vagy a kérelmet elutasítja. 

 

Nyíregyháza, 2021. szeptember 22. 

 

 

 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/995-202

