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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a környezeti 

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

Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó eljárásról 

 

Ügy száma:  HE/KVO/03765/2021. 

Ügy tárgya: A 3283 Tarnazsadány, 081/16 hrsz. alatti ingatlanon tervezett intenzív baromfinevelő telep 

üzemeltetésére vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárás 

Kérelmező: WENFIS Mérnök Iroda Kft. (2100 Gödöllő, Antalhegyi út 55.) 

Beruházó: Purak Farm Kft. (2166 Püspökszilágy, Bajcsy-Zsilinszky út 2.) 

Az tevékenységgel érintett település: Tarnazsadány 

A beruházással érintett ingatlan helyrajzi száma: Tarnazsadány külterület 081/16 hrsz. 

 

A tervezett tevékenység ismertetése: 

A tervezett tevékenység helyszínéül szolgáló 5 ha 5381 m
2
 területű telken meglévő, jelenleg használaton 

kívüli állattartó épületek találhatóak. Az ingatlant a korábbi tulajdonosok is baromfinevelő telepként 

működtették. Az itt található épületeket egy kivételével a tervek szerint elbontják. A megmaradó állattartó 

épület mellé 6 db új ólépületet és ezeket kiszolgáló épületeket terveznek (6 db takarmánytároló siló, szalma 

tároló, szociális épület, tüzivíz tároló, parkoló) létesíteni. 

 

A tervezett állatlétszám: 

Épület megnevezése 
alapterülete 

(m
2
) 

Betelepíthető 

darabszám / turnus 

Betelepíthető 

darabszám / turnus 

4%-os elhullás esetén 

I. épület 1395 25 000 24 000 

II. épület 1395 25 000 24 000 

III. épület 1395 25 000 24 000 

IV. épület 1395 25 000 24 000 

V. épület 1395 25 000 24 000 

VI. épület 1395 25 000 24 000 

Meglévő épület 

(emeletes istálló) 
1068 40 000 38 400 

Összesen: 9438 190 000 182 400 
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Az ólak technológiai felszereltsége megegyezik. Automata etető- és itatórendszert, számítógép által vezérelt 

kombinált szellőztetést építenek ki. Ólanként 4 db 88 kWth névleges bemenő hőteljesítményű hőlégbefúvó 

biztosítja a hőigényeket. 

A broiler nevelés turnusonként történik a napos csibe kortól 6-7 hetes korig, a vágóhíd által kívánt tömegnek 

megfelelően. A napos csibe keltetőből történő szállítását igen körültekintően kell végezni és az érkezésükre 

az ólokat megfelelően elő kell készíteni. A takarításhoz megemelt etető, itató sorokat elérhető magasságba 

visszahelyezik az előkészített alom (szecskázott szalma) fölé és az ól hőmérsékletét a csibék szintjén 32-34 

C
o
-ra fűtik. A páratartalmat 75±5%-ra állítják be, mely később csökkenthető. A szerviz időket (trágya 

kihordás, takarítás, fertőtlenítése, új alom készítése, gázosítás) figyelembe véve évente 6 turnus várható. A 

tartástechnológia mélyalmos (csak a broiler állomány elszállítása után távolítják el az ólokból a trágyát). A 

kitrágyázás éves szinten várhatóan 7 napot fog érinteni. 

Az épületek körüljárhatóságát és a telep megközelítését szilárd burkolatú úttal tervezik biztosítani. A 

telephely közúti kapcsolatát a 3204-es számú Gyöngyös – Heves összekötőút biztosítja. Az összekötő útról 

a telepehelyig a közúti kapcsolatot a Tarnazsadány belterületi, önkormányzati útjai biztosítják. A telephelyi 

közlekedés személy- és tehergépjármű forgalomból tevődik össze. A fő személygépjármű forgalmat főként a 

telepre érkező dolgozók bonyolítják le. Ez naponta maximum 5-10 személygépkocsi forgalmát jelenti. A 

telep részére szükséges anyagok (takarmány) beszállítását, és a termék elszállítását külső szállítók végzik, 

várhatóan naponta 2 kisteher-gépjárművel és 2 db nehéz-tehergépjárművel. 

A tevékenység megkezdésének várható időpontja: 2024. év eleje. A telep működésének időtartama 

határozatlan, de minimum 10 év. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2021. december 22. 

Az eljárás ügyintézési határideje: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (4) bekezdése alapján 130 nap 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 103. § (3) bekezdése 

szerint az ügyintézési határidőbe csak az eljárás felfüggesztésének időtartama nem számít be. 

 

Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes 

Elérhetősége (e-mail, telefon): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu, +36 (36) 795-148 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

A tervezett tevékenység Khvr. szerinti besorolása: 

- 1. sz. melléklet 1. pontja Intenzív állattartó telep a) baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek 

számára, 

- 2. sz. melléklet 11. pontja Nagy létszámú állattartás, Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés több mint 

a) 40 000 férőhely baromfi számára. 

A Khvr. 1. § (3) bekezdése szerint: „A tevékenység megkezdéséhez, ha az b) az 1. és a 2. számú mellékletben 

egyaránt szerepel és a környezethasználó összevont eljárás lefolytatását kéri, környezeti hatásvizsgálati és 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedély 

szükséges”. 

Kérelmező az általa elkészített dokumentáció megküldése mellett 2021. december 21-én a 

Környezetvédelmi Hatóságtól összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás lefolytatását kezdeményezte. 

mailto:tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu
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Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 8. § (1) és (2) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az 

eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében 

lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével 

egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és 

mellékleteinek elektronikus elérhetőségét. A jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 

5 napon belül történő közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. A közzététel 

időtartama legalább 30 nap. 

 

A kérelem és a dokumentáció HE/KVO/03765/2021. számon megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóság 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-

igazgatasi-feladatok internetes oldalon, a keltezés dátumától számított 30 napig. 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 

Osztálya (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes 

belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes 

intézkedésekről szóló 570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet) 

9. § (1) bekezdés alapján a közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül tartja meg.  

 

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a Khvr. 9. § (8) bekezdése értelmében Környezetvédelmi 

Hatósághoz, vagy az illetékes települési önkormányzat (Tarnazsadány) jegyzőjéhez írásban lehet 

benyújtani, a közhírré tételt követő 30 napon belül. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben észrevételt kíván tenni, abban szerepeltesse nevét és jelölje meg 

milyen minőségben (mely település lakosaként, szervezet képviselőjeként) teszi fel kérdését. Kizárólag az 

eljárás tárgyát képező üggyel összefüggésben lehet kérdéseket, észrevételek tenni. Szükség esetén az 

érintett hatóságok, szakhatóságok, illetve az Ügyfél is bevonásra kerül. 

 

A közmeghallgatás nyilvánosságának biztosítása a kérdések, észrevételek és a válaszok honlapon 

történő közzétételével valósul meg. 

 

A Khvr. 24. § (9) pontja alapján a Környezetvédelmi Hatóság az eljárást lezáró döntésében vagy megadja az 

egységes környezethasználati engedélyt, vagy elutasítja a kérelmet. 

 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. december 29. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
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