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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSI HIVATAL  

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY  

KOMPLEX KÖRNYEZETVÉDELMI, ENGEDÉLYEZÉSI, KÁRMENTESÍTÉSI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI 

OSZTÁLY 

 

KÖZLEMÉNY 

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

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján 

értesíti a nyilvánosságot, hogy a Főosztályon Madácsi Imre egyéni vállalkozó (4325 

Kisléta, Arany János u. 52.) meghatalmazásából Szalai Sándor ügyvezető 

(ÖKOCONTROLL Bt. 4400 Nyíregyháza, Lukács Ödön u. 31.) kérelmére közigazgatási 

hatósági eljárás indult a Kisléta 0121/2. hrsz. alatti ingatlanon tervezett állattartó telep 

megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában.  

Az ügy iktatási száma: 9713/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. november 28. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. november 29. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. december 6. 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

Madácsi Imre egyéni vállalkozó a Kisléta 0121/2. hrsz. alatti ingatlanon állattartó telep 

létesítését tervezi. A telephelyen 3 istállóban funkcionálisan szétválasztva tojó, nevelő és 

brojler baromfinevelést terveznek.  

Tojótenyésztés: (tojó istálló) Állatlétszám max: 11700 db.  

Ketreces tartási rendszert terveznek alkalmazni. A teljes berendezés tojásszalagokkal, 

takarmány- és vízbevezetéssel továbbá fészekbetéttel és alombetéttel lesz kialakítva.  

Vízfőcsatlakozó egység vízszűrőből, vízórából, nyomás-csökkentőből és egy bypassból 

áll a gyógyszeradagoló bekötéséhez.  

A világítás hatással van a stressz csökkentésé-re, a tojáshozamra és az elhullásra.  

Hosszanti és keresztirányú tojásgyűjtést valósítanak meg. 

Takarmánytárolás kültéri silóban, szállítása etető csigarendszerrel történik. 
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Kombi-alagútszellőzést terveztek, amely két szellőzési rendszer kombinációja (oldalfali 

és alagút) egy istállóban. Alacsony külső hőmérséklet esetén a szellőzés oldal módban, 

magas külső hőmérséklet esetén a szellőzés alagút módban történik. Mindkét szellőzési 

rendszert ugyanaz a klíma komputer vezérli. A rendszer részei: elszívó ventillátorok, 

elszívó kürtők, friss levegő légbeejtők, zsalus szellőzők, hűtőpanelek.  

Kitrágyázás: a trágya kihordása az istállóból szállítószalagon történik. 

Tojásválogatásra NWG 1000 válogató gépet alkalmaznak, amely szállítja, osztályozza és 

lámpával átvilágítja a tojásokat. Kapacitás: 10000 tojás/óra  

Csirkenevelés: (nevelő istálló) Állat létszám max: 14.200 db  

A tartás nevelő battéria ketrecrendszerben történik. A teljes berendezés takarmány- és 

vízbevezetéssel lesz felszerelve. A fűtés hőlégbefúvós rendszerrel történik. 

Vízfőcsatlakozó egység, a gyógyszeradagolás, a világítás, a takarmánytárolás és 

adagolás, a szellőztetés és a kitrágyázás megoldása a tojónevelés technológiája szerinti.  

Brojler csirkehizlalás: (brojler istálló, mélyalmos rendszer) Állat létszám max: 14.000 db, 

állománysűrűség: 43,2 kg/m2, kifejlett testtömeg: 2,4 kg. 

Augermatik etetőrendszer alkalmazását tervezik, amely kielégíti a napos csibék és a 

kifejlett állatok igényeit is. Vízellátás: szelepes itatókkal. Fűtés: hőlégbefúvós rendszer.  

Vízfőcsatlakozó egység, a gyógyszeradagolás, a világítás, a takarmánytárolás és adagolás 

és a szellőztetés megoldása a tojónevelés technológiája szerinti.  

A kitrágyázás kismunkagépekkel történik, a trágya a tervezett trágyatárolóba kerül. 

Egyéb létesítmények: 

A FAZA Compact típusú vágóhíd, egy önálló és önhordó szerkezetként készül, amely 

egy olyan alvázra kerül felépítésre, amely által könnyen mozgatható. 

Trágyatároló padozata 25-30 cm vastagságú, vízzáró betonból készül. A falszerkezet 25 

cm vtg monolit vb szerkezet hálós vasalással. A trágyatároló előtt a csurgalék 

összegyűjtésére és elvezetésére folyóka tervezett, mely a mellette lévő aknába kerül 

bekötésre. A tároló fedésére az ammónia kipárolgás megakadályozása miatt fóliaterítést 

terveznek. A trágya a környező földterületen mezőgazdasági hasznosításra kerül. 

Csurgalékakna padozatát, falát alkotó vasbeton lemez vastagsága 25 cm, a vízzáró 

betonból készül. Az akna tetejére szellőzős kivitelű fedlap kerül.  

Érintett település: Kisléta Község. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

Levegőtisztaság-védelem: A létesítés (munkagépek, szállítójárművel kipufogógázai, 

valamint a porterhelés) légszennyezéssel terhelt területei megegyeznek az építkezés és 
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felvonulás területeivel, illetve ezek közvetlen környezetével. Állattartás során 

levegőtisztaság-védelmi szempontból meghatározó a bűzterhelés. Az elvégzett 

számítások szerint a bűzterhelés a trágyatárolótól számított 225 m-es kör területe. 

A kivitelezés zajvédelmi hatásterülete, nappali időszakban a zajforrástól számított 140 m 

sugarú köt területe. Az üzemelés zajvédelmi szempontú hatásterülete a zajforrástól 

számítva, éjszakai időszakban 445 m sugarú kör által lefedett terület. A hatásterületen 

védendő létesítmény nem található, a legközelebbi lakóépület 770 m-re van. 

A vizsgált terület természeti területet, országos jelentőségű védett természeti területet, 

Natura 2000 területet nem érint. 

 

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

Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2017. december 6-december 28.- ig 

megtekinthető. Az üggyel kapcsolatos dokumentáció nyomtatott példánya a 

Főosztályon megtekinthető ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 800–1200, szerda 800–1200, 

1300–1600), valamint Kisléta Polgármesteri Hivatalában. A betekintés módjáról a 

Főosztályon és a Polgármesteri Hivatalban lehet részletes felvilágosítást kapni. A 

kérelem és a dokumentáció elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9713-

2017. webcímen tekinthető meg. 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat 

szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi 

követelményeinek meghatározására vonatkozóan ezen közlemény megjelenését követő 

21 napon belül közvetlenül a Főosztályhoz észrevételt lehet tenni. 

A Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az 

alábbiakra vonatkozhat: 

 felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan; 

 feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából; 

 amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány 

tartalmi követelményeinek meghatározása; 

 ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a 

tevékenység mely, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában 

kezdhető meg.  

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9713-2017
http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9713-2017

