
 

 
 

 

 

KÖZLEMÉNY 
 

 

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

(Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Telefon: 42/598-930; e-mail: 

ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu) (továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet 24. § (7) bekezdése és 8. § (2) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a 

nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon a Demeter Balázs egyéni vállalkozó (4484 Ibrány, 

Árpád u. 20.) megbízásából a MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 

41.) által benyújtott kérelmére összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárás indult.  

 

A kérelem tárgya: Ibrány, 0273 hrsz. alatt tervezett kacsanevelő (elő- és utónevelő) telep 

megvalósítása 

Iktatási szám: 9431/2016. 

Az eljárás megindításának napja: 2016. november 14. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2016. november 14. 

A kérelem rövid ismertetése: 

Demeter Balázs egyéni vállalkozó (4484 Ibrány, Árpád u 20.), Ibrány 0273 hrsz, 34.780 m
2
 kivett 

területen található telephelyen a meglévő épületek elbontása (kivéve porta épület), valamint új állattartó 

és kiszolgáló létesítmények megépítése után kacsanevelő telep kialakítását tervezi. A 3 x 992,38 m
2
 

nevelőterületen előnevelést folytatnának (60 000 db), illetve 6 x 1487,37 m
2
 nevelőterületen utónevelés 

(60 000 db) folyna. 

A naposkacsák a telepre speciális hűthető-fűthető gépjárművel érkeznek. A kacsákat műanyag 

rekeszben vagy papírkarton dobozokban szállítják. A kacsákat a dobozokból közvetlenül az almozott 

istállókba viszik. A telepítése után töltik fel az etető tálcákat takarmánnyal.  A telepítési sűrűség 

előnevelőben ~20,15 db/m
2
, utónevelőben ~6,7 db/m

2
. Az előnevelőben és az utónevelőben lévő állatok 

száma minden esetben megegyezik. A telephelyen egyidőben történik elő- és utónevelés. 

Az alkalmazott technológia zárt rendszerű, növekvő mélyalmos, intenzív tartási rendszer. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: A dokumentációban foglaltak szerint a baromfitelep 

hatásterülete bűz szempontjából, kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett egy, a vizsgált istállók együttes 

területének határa köré írható 238 m széles sáv területe.  

A zajvédelmi hatásterület határa a nevelési időszakban a létesítmény zajvédelmi szempontú 

hatásterületének határa a telep mértani középpontjától számítva „Lakóterület” vonatkozásában a nappali 

időszakban 281 m-re, az éjjeli időszakban 430 m-re, „Mezőgazdasági terület” vonatkozásában a nappali 

időszakban 166 m-re, az éjjeli időszakban 256 m-re helyezkedik el.  
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Kitrágyázási időszakban (csak a nappali időszakban) a létesítmény zajvédelmi szempontú 

hatásterületének határa a telephely mértani középpontjától számítva „Lakóterület” vonatkozásában a 169 

m-re, „Mezőgazdasági (szántó) terület ” vonatkozásában 101 m-re helyezkedik el.  

A hatásterülettel érintett település: Ibrány 

A közlemény közzétételének időpontja: 2016.12.07 

 

Ezen közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a környezetvédelmi hatóság 

Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2016. 12. 07-től 2017. 01. 07-ig 

megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

-12
00

, 

szerda 8
00

 -12
00

, 13
00

 -16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1128 webcímen, valamint Ibrány 

Város Polgármesteri Hivatalában is megtekinthető. A betekintés módjáról részletes információt a 

környezetvédelmi hatóságnál, vagy Ibrány Város Jegyzőjénél lehet kapni. 

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

tenni Ibrány Város Jegyzőjénél, vagy a környezetvédelmi hatóságnál. 

Az ügyben a környezetvédelmi hatóság közmeghallgatást fog tartani, melyre vonatkozó adatokat 

hirdetményi úton teszi közzé. Észrevételeket a közmeghallgatás meghirdetését követően a 

közmeghallgatás időpontjáig a környezetvédelmi hatóságnál, vagy Ibrány Város Jegyzőjénél lehet tenni, 

vagy a közmeghallgatáson lehet előadni. 

Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nincs folyamatban. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 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/node/

