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KÖZLEMÉNY 
 
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a környezeti 
hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b.) pontjának és (3) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti 
a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon a Tranzit-Ker Zrt. (4028 Debrecen, Simonyi út 
23.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró Enviro-Expert Kft. (4028 Debrecen, Hadházi út 
7. I./5.) kérelmére egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult.  
 
A kérelem tárgya: Jánkmajtis 038 hrsz. alatt tervezett kacsanevelő telep megvalósítása 

Iktatási szám: 9548/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. november 16. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. november 17. 

A kérelem rövid ismertetése: 

A Tranzit-Ker Zrt. Jánkmajtis külterület 038 hrsz. alatt állattartó telep építését tervezi. 
Az építtető a meglévő területen 2 ütemben 8 db kacsanevelésre alkalmas íves acél tartószerkezetű 
csarnok építését tervezi. Az épületek közül 2 db előnevelő épület és 6 db utónevelő épület funkciót fog 
betölteni. 
1. ütem:  

1. számú előnevelő épület: 989,82 m2  
1. számú utónevelő épület: 986,24 m2  
2. számú utónevelő épület: 986,24 m2  
3. számú utónevelő épület: 986,24 m2 

 
2. ütem:  

2. számú előnevelő épület: 989,82 m2  
4. számú utónevelő épület: 986,24 m2  
5. számú utónevelő épület: 986,24 m2  
6. számú utónevelő épület: 986,24 m2 

 
A terület Jánkmajtis településtől ÉK-i irányban, mezőgazdasági övezetben helyezkedik el. A telephely a 
Kisnamény-Jánkmajtis összekötő út 1+810-es szelvényéből egy 525 m-es földúton közelíthető meg. A 
tervezett telep Jánkmajtis utolsó lakóházától (belterület 423 hrsz.) 832 méterre található. A terület 
közvetlen környezetében alapvetően mezőgazdasági és erdészeti művelés folyik. 
 
A tervezett telep az éppen alkalmazott víziszárnyas tartástechnológiáknak megfelelően az alábbi 
férőhelykapacitásokkal és alapadatokkal rendelkezik: 

 



 2 

A telephelyen 3 tartástechnológia alkalmazása várható az aktuális piaci igényeknek megfelelően, a 3 
technológia abban megegyezik, hogy a telepen csak víziszárnyasok (kacsa vagy liba) tartható. 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  
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A létesítmény üzemeltetésének bűzkibocsátás hatásterülete 475 méter, zajvédelmi hatásterülete 209 
m 

A hatásterülettel érintett település: Jánkmajtis, Darnó 
A közlemény közzétételének időpontja: 2017. december 21. 

 

Ezen közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a környezetvédelmi hatóság 
Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2017. 12. 21-től 2018. 01. 23.-
ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 800-1200, 
szerda 800 -1200, 1300 -1600) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9548-2017 webcímen, valamint Jánkmajtis, 
illetve Darnó Községek Polgármesteri Hivatalában is megtekinthető. A betekintés módjáról részletes 
információt a környezetvédelmi hatóságnál, vagy Jánkmajtis Község és Darnó Község Jegyzőjénél 
lehet kapni. 

A közzététel időtartama alatt a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet 
tenni Jánkmajtis Község és Darnó Község 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 Jánkmajtis Község és Darnó 
Község Jegyzőjénél lehet tenni, vagy a közmeghallgatáson lehet előadni. 

Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nincs folyamatban. 
 
A Főosztály 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. 

 


