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Értesítés eljárás megindításáról

HIRDETMÉNY
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Főosztályunkon a
Hortum Kft. (8900 Zalaegerszeg, Platán sor 19/B. II/1.) kérelmére 2015. október 26-án eljárás indult a
Ják 0174 hrsz. alatti állattartó telepen végzett tevékenység továbbfolytatásának teljes körű
környezetvédelmi felülvizsgálata vonatkozásában.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.
Az ügy tárgyának rövid ismertetése
Kövesi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Kft.- 6000 Kecskemét, Ceglédi u.
11.) a Ják 0174 hrsz. alatti állattartó telepen pulyka végignevelési tevékenységet végez. A tárgyi
telephelyen a Pannon Pulyka Mezőgazdasági Kft. nagy létszámú pulykanevelést folyatott a 10291/14/2010. számon egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedély alapján. A Kft.
a telephelyet 2014. évben megvásárolta. A telephelyen tartástechnológia váltás történt, kizárólag
utónevelési tevékenységet végeznek, s ebből adódóan a maximális állatlétszám 24.700 férőhelyre
csökkent. Az épületek jelenlegi kapacitása az alkalmazott technológiával nem éri el a környezeti
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 2. számú mellékletének 11. a) pontjában meghatározott küszöbértéket, ezért a
tevékenység továbbfolytatásához egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
A telephelyen történő állattartás a környezet terhelésével, igénybevételével, és nem megfelelő
technológia esetén annak terhelésével járhat, valamint a technológia-váltás környezeti hatásai nem
ismertek, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 73.
§ (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban, a Hatóságom hivatalból környezetvédelmi felülvizsgálat
lefolytatására vonatkozó kötelezés kiadására irányuló közigazgatási eljárást indított. A teljes körű
környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció hatóságomra benyújtásra került 2015. október 26.-án. A
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pulyka utónevelés 3 db 1750 m -es épületben, valamint egy db 780 m alapterületű épületben történik.
Az épületek összes férőhelyszáma 30 000 férőhely utónevelési technológia esetén. A telephelyen évente
átlagosan 2,5 turnus nevelhető fel.
A telepen zárt, intenzív tartástechnológiát alkalmaznak. Az állatok elszállítása után történik az istállók
kitrágyázása, takarítása, fertőtlenítése, és karbantartása. Az ólakat és az ólakban található tárgyakat,
berendezéseket lévő szennyeződést áztatják, majd nagynyomású vízsugárral lemossák, és alaposan
fertőtlenítik. A kitrágyázást követően a trágya azonnal elszállításra kerül, a telephelyen trágyatárolás
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nem történik. Az épületek teljes kiszáradása után száraz fenyőforgács illetve alomszalma bealmozásával
előkészítik az ólakat az új állomány fogadására.
Vélelmezett hatásterület
A pulykanevelő telep Vas megyében, Ják település északnyugati szélén, a Heródes major elnevezésű
településrészen fekszik. A telephely körül mezőgazdasági területek húzódnak. Ják település
legközelebbi lakóháza a telephely legközelebbi állattartó épületétől 400 m-re található.

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe Főosztályunkon az alábbi helyen és időpontokban
tekinthetnek be:
Szombathely, Vörösmarty u. 2. II. emelet, 217. szoba
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Felkérem az érintett település jegyzőjét, hogy a hirdetményt tegye közszemlére, illetőleg a helyben
szokásos módon is tegye közzé.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a hirdetmény szövege Főosztályom földszinti hirdetőtábláján, valamint
honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) is megtekinthető.

A hirdetményt kapja:
1. Ják Község Polgármesteri Hivatala, 9798 Ják, Kossuth Lajos u. 14.
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