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ÉRTESÍTÉS

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult

közigazgatási eljárásról

Ügy száma: BO/32/06625/2022. Iktatási szám: BO/32/06625-3/2022.

Kérelmező: ATAK-MADA Kft. (1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 48. B. ház. 3. em. 12. ajtó)

Ügy tárgya: Sátoraljaújhely 034/36 hrsz.-ú ingatlanon lévő állattartó telep működése

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa: Sátoraljaújhely

Közvetett hatásterület vélelmezett határa: -

Az eljárás megindításának napja: 2022. 10. 29.

Az eljárás ügyintézési határideje: 2023. 02. 24.

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:

 az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama,

 az igazgatási szünet időtartama (2022. december 22. – 2023. január 6.)(Korm. Rendelet 1. § (2) bek.)

Ügyintéző neve: Vámos Dóra

Elérhetősége (e-mail): kornyezet.fo.miskolc  @borsod.gov.hu  

Tájékoztatás az eljárásról:

Az  ATAK-MADA  Kft.  (Budapest)  meghatalmazásából  eljárva  az  NNK  Környezetgazdálkodási,

Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4025 Debrecen, Iskola u. 3. tt/1.) kérelmet nyújtott

be  a  környezetvédelmi  hatósághoz  Sátoraljaújhely  034/36  hrsz.-ú  ingatlanon  lévő  állattartó  telep

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás tárgyában. 

Sátoraljaújhely,  Csikós  -tanya  034/36  hrsz.  alatti  telephelyén  2012  óta  baromfitartást  végez  a  Kft.

Baromfitartási technológia jelenleg szülőpár nevelés mélyalmos tartásban.

Az állatok ivar szerint szétválasztva 22 hetes korukban érkeznek a telepre.

A 4 db istálló nevelőtere 3780 m2, a kakasépületé 316 m2.

Tartási kapacitás jelenleg 1500 db kakas, 18.500 db tyúk, amely összesen 20.000 db baromfi.

Az  épületek  teljesen  zártak,  egyrészt  a  világítási  program  hatékonysága,  illetve  a  szellőztetés

szabályozhatósága miatt.  Az  istállókban a  takarmányozás és  a  vízellátás-hálózata  kiépített.  Ezekről

számítógép vezérlésű automata rendszerek gondoskodnak.

Az állatállomány termelési ciklusa 10 hónap.

A tenyésztojásokat szalagok szállítják ki az istálló előterébe, ahol kézi erővel pakolják át a tároló tálcára.

A tojásokat hetente 2 alkalommal szállítják a keltetőbe.
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A baromfiállomány selejtezésére  62  hetes  korukban,  következő  év  júliusában kerül  sor.  Kivágáskor

közvetlenül a szállító tehergépkocsira rakodják az állatokat.

Ezt követő időszakban a szükséges karbantartási munkálatokat végzik el.

A  benyújtott  kérelem  alapján  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati

engedélyezési  eljárásról  szóló  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  11.  §  (3)  bekezdése  szerinti

felülvizsgálati eljárás indult.

A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának módja:

A környezetvédelmi hatóság a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon és saját honlapján értesítést

tesz közzé az eljárás megindulásáról.

A  dokumentáció  megtekinthető a  környezetvédelmi  hatóság

http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalán, BO/32/0  6625/2022  .)   számon.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket

hozhatja:

1. Kiadja a környezetvédelmi működési engedélyt.

2. A kérelmet elutasítja.

Kelt.: Miskolc, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Dudás Attila

koordináló ügyintéző
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