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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 Tranzit-Ker zRt. (4028 Debrecen, Simonyi út 23.) meghatalmazásából eljáró Barna 

Sándor környezetvédelmi szakértő (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) kérelmére összevont környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult a Tiszabercel 054/18-20  

hrsz.-ú ingatlanon tervezett Baromfitelep megvalósításának tárgyában.  

A kérelem tárgya: a Tiszabercel 054/18-20 hrsz.-ú ingatlanon tervezett Baromfitelep megvalósításának 

összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása 

Iktatási szám: 4820/2020. 

Az eljárás megindításának napja: 2020. augusztus 14. 

A kérelem rövid ismertetése:  

A tervezett telep Tiszaberceltől DNY-i irányba külterületen helyezkedik el, a 3821 - Rakamaz-Balsa-

Nagyhalász összekötő út 18+471 szelvényéből egy kb. 400 m hosszú bekötő úton közelíthető meg. 

A telep területén korábban szarvasmarha telep működött, 2020 év elején a területet megvásárolta a 

TRANZIT-KER Zrt. (4028 Debrecen, Simonyi út 23.). 

 A telepen a két tervezett technológia:  

- pecsenye kacsa nevelés (kétfázisú)  

- liba nevelés (kétfázisú) 

 

A telep maximális férőhelykapacitása kacsanevelés idején: 

- előnevelés 2 istállóban:  58.351db/rotáció 

- utónevelés 6 istállóban:  58.351db/rotáció 

 

A telep maximális férőhelykapacitása libanevelés idején: 

- előnevelés 2 istállóban:  29.175db/rotáció 

- utónevelés 6 istállóban:  29.175db/rotáció 

 

A tervezett  létesítmények  

6 db  baromfinevelő istálló  

1 db raktár és géptároló épület  

1 db szociális és kiszolgáló épület  

1 db alomtároló  

1 db technológiai szennyvíz akna  

6 db technológiai akna  (istállónként 1 db)  

1 db mélyfúrású kút  
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A tartástechnológia 

Almozás 

A jól kiszárított épületbe bealmoznak, elhelyezik a berendezési tárgyakat. A fogadáshoz jó minőségű 

szalmát használnak. A ráalmozásra naponta egy vagy két alkalommal kell időt fordítani, az időjárásnak 

és az alom minőségének függvényében. Almozásra tiszta, penészmentes, 3-5 cm-es szecskázott 

szalmát alkalmaznak.  

Takarmányozás 

Az állatok takarmányozása külső takarmánytárolóból történik. Innen flexibilis spirálos takarmány behordó 

rendszerrel jut el a takarmány az istállókhoz. 

Itatás 

Az állatok ivóvízzel történő higiénikus ellátására függesztett szelepes rendszert alkalmaznak, melyhez 

vízfőcsatlakozó egységet csatlakoztatnak. Ez áll vízszűrőből, vízórából, nyomás csökkentőből. A 

rendszer kiegészül még gyógyszer adagoló bekötésével. 

A berendezés szelepes önitató jellegű, így víztakarékos és nem nedvesíti az almot. Az itató 

berendezéseket termelési ciklusonként fertőtlenítő oldattal mossák. 

Trágyaeltávolítás, takarítás 

Az állatok vágóhídra szállítása után a berendezések (etetők, itatók) szétszerelése történik, majd az 

istállókból tolólappal eltávolított trágyát közvetlenül a teherszállító járműre rakják és mezőgazdasági 

területen hasznosítják vagy komposztáló telepnek átadják további hasznosításra. 

Fertőtlenítés, takarítás 

A trágyázást követően száraz takarítást végeznek, mely során portalanítják a padozatot, a ventilátor 

kürtőket, szellőzőnyílásokat, külső falakat, és eltávolítják a megmaradt takarmányt a silókból. A száraz 

takarítás után egy nedves mosatás következik. A mosatást nagynyomású sterimobbal végzik. 

Az épületek takarítása során keletkező technológiai szennyvíz a szerződéses partner biogáz üzemébe 

kerül. 

Elhullott állatok kezelése 

Az elhullott állatokat az egyes istállók mellett elhelyezett konténerekben gyűjtik, majd a szerződéses 

Bátortrade Kft. hulladék előkezelő (sterilizáló) üzemébe szállítják, ahonnan a biogáz üzembe kerül. 

Az istállóklíma biztosítása 

Az istállókat a telepítés előtt 24 órával kezdik fűteni, az alom és a padozat optimális hőmérsékletének 

biztosítása érdekében. A fűtést műanyákkal biztosítják.  

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

emisszió határozza meg, telephely hatásterülete a szennyező forrás (istálló épületek) forrás határától 

számított 174 m. 

A zajvédelmi hatásterület a zajforrásként értelmezett ventilátoroktól a térképi leolvasás alapján: 

nappal: 175 m, éjjel: 179 m. 

A hatásterülettel érintett település: Tiszabercel 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. augusztus 29. 

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

Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2020. augusztus 29-től 2020. szeptember 

29-ig tekinthető meg. 
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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/4820-2020 webcímen, valamint Tiszabercel Község Polgármesteri 

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

Tiszabercel Község Jegyzőjénél lehet kapni. 

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

tenni Tiszabercel 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 Tiszabercel 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/

