
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa” 
 

 

 

 

A Kedvezményezett neve:  Agrobisnis Kft. 

A pályázati felhívás neve, kódszáma: Baromfitartó telepek korszerűsítése, VP2-4.1.1.2-16 
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A projekt tartalmának rövid bemutatása 

Az AGROBISNIS Kft. magyar tulajdonú, a Dél-Alföldi Régióban működő agrárvállalkozás. 

Tevékenységét 1994-ben kezdte meg, szék-és telephelyei Bács-Kiskun megye, Jánoshalma. Az 

UNIÓS csatlakozási tárgyalások idejében a környezetünkben-mondhatni az összes-minőségi 

színvonalat képező állattartó telepet felvásárolták a tőkeerős társaságok a kedvező piaci kilátások 

miatt. A szarvasmarha telep – és az állomány –értékesítését követően a társaság fő tevékenységi 

köre a szántóföldi növénytermesztés lett. A gyökereket el nem hagyva, 2013-tól  újból  az 

állattenyésztési tevékenység folytatása mellett döntöttünk, pulyka hizlalás másodlagosan  juh tartást 

folytatva. Társaságunk a pulykaneveléshez, hizlaláshoz szükséges ólakat hosszútávú bérleti 

szerződéssel használja,az állatok felnevelése és hizlalása szerződéses jogviszony alapján 

állattenyésztési szolgáltatás nyújtásával történik. Amortizálódott technológiával rendelkező és 

leromlott építészeti állapotú ólakat az Agroprodukt Kft-től béreljük, melyek komplett felújításra 

szorulnak.7-8.sz ólak Ezek az ólak a 1970-es évek közepén épültek.  

 

Magyarországon az állattartók jelentős része elavult épületekben, korszerűtlen technológiával 

és magas termelési költségekkel kénytelen dolgozni. A Felhívás alapvető célja a baromfitartó 

gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a 

hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének 

támogatása révén. A Felhívás a foglalkoztatotti létszám növelésével hozzájárul a foglalkoztatotti ráta 

mértékének az Európa 2020 Stratégiában elhatározott és Magyarország által is célul kitűzött 75%-ra 

történő növeléséhez. 

 A Baromfitartó telepek korszerűsítése, VP2-4.1.1.2-16 kódszámú pályázat felhívása több területen 

kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez. Lehetőség nyílik az 

állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények 

létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz 

kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforrás-hatékonyságának 

javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen Felhívás  

különösen épít az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb 

energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Ennek megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek 

épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló  
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energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül. A Felhívás további 

fontos célja a fiatal termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése. 

 

Az Agrobisnis Kft. projektjének keretében megvalósul a jelenleg leromlott állapotban lévő 7-

8.sz.baromfiólak felújítása. Az ólak északi és déli légtere is: 855,95 m2/légtér nagyságúak,valamint a 

légterek közötti részek 35,03 m2.Az érintett ólak nyeregtetős,pillérvázas,acél rácsos tartós,egyhajós 

csarnokszerkezetek. Alapozásuk feltehetően pontalapozással készült. Az összekötő rész lapostetős 

kialakítású. A meglévő vázkitöltő falak, héjalások és nyílászárók állapota erősen leromlott, 

felújításra,korszerűsítésre szorul,mely során elbontásra kerülnek és új szerkezetek, szellőztetési-és 

hűtési technológia kerülnek beépítésre az energetikai igényeknek megfelelően. A felújítás nem érinti a 

meglévő teherhordó szerkezetet, többletteher a meglévő tartószerkezetekre nem kerül. 

Napenergia: szigetüzemű napelemes rendszer telepítése, az épület villamos energiarendszerére 

rásegítve végzi munkáját. 

Jelen fejlesztés alapvető célkitűzése a meglévő elavult ólak kiváltása új – modern etető-itató-

szellőzés – és hőmérséklet vezérléssel ellátott ólpárak kialakításával. Mindez biztosítja, hogy a major 

egyéb épületeiben megvalósuló európai színvonalú baromfitenyésztés valósulhasson meg, 

megfelelve maradéktalanul a HACCP és egy európai előírásoknak. Mindezen technológiák és épület 

kialakítások biztosítják az anyag-, energia-, víztakarékosság, erőforrás-felhasználás hatékonyság 

növelését; és a környezeti fenntarthatóságnak a teljesülését. 

A projekt eredményeképpen elkészül 4 db egyenként 856 m2/légtér baromfi tartó ól, mely olyan 

páratartalom – és hőmérséklet szabályozást lesz képes biztosítani, mely biztosítja az elhullás 

csökkenést, mely állatjóléti és gazdasági szempontból egyaránt fontos.  

Társaság stratégiai célkitűzése, egy stabil, megbízható cég működtetése, mely bizalmat kelt mind a 

megrendelőkben/partnerekben, mind a munkatársakban. Elképzeléseink megvalósításához állandó 

fejlesztések szükségesek mind eszközállomány, mind szakember gárda tekintetében. Elsődleges 

szempontként kezeljük a megrendelői igények teljes körű kielégítését, szem előtt tartva a folyamatos 

megújulást és termékfejlesztést a piaci igényekhez igazodva. Ezért igyekszünk a kor 

követelményeinek megfelelő munkakörülményeket és képzéseket biztosítani minden munkatársunk 

számára. A Társaság hosszútávú versenyképességét a korszerű technológia és a kiváló 

szakembergárda biztosítja. 

A megvalósuló projekt eredményeképpen több pozitív hatást is várhatunk. Kevesebb illetve 

környezetkímélőbb trágya keletkezik. A technológiai víz szakszerűen, zárt rendszerben való kezelése.  

Az állatsűrűség megváltozása segíti az Európai Unió előírásainak betartását. Az automatizált 

szellőztetés által az állatok közérzetét javító rendszert tudunk biztosítani. A bennálló állat korának 

megfelelő klimatizált, optimális környezet kialakítását szintén biztosítjuk. A pulyka számára megfelelő 

energiatakarékos fényszabályozás kerül kialakításra, mely megfelelő hullámhosszúságú és 

hőmérsékletű fényt bocsát ki. Optimális darabszámú, szabályozott etetőrendszert alakítunk ki. 

Mindezek a pozitívumok hozzájárulnak az Agrobisnis Kft. sikeres és szakmailag magas szintű 

működéséhez. Hozzájárulnak az értékesítésből származó árbevétel emelkedéséhez azáltal, hogy 

szakmailag kimagasló körülmények között tenyésztünk baromfit. 
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A projekt eredménye ezen felül 4 fővel kívánjuk növelni foglalkoztatotti létszámunkat. 

Kiemelt célunk, hogy tudatosítsuk az emberekben a minőség fontosságát, valamint azokban az 

emberekben, akikben még nem alakult ki a minőség iránti igény ezt kialakítsuk, melyhez jelen 

fejlesztés által biztosított minőségi munkakörülmény nagymértékben hozzájárul. A fejlesztés során 

megvalósuló felújítás illetve a technológia innovatív megoldást jelent cégünk számára. 

Szellőztetésre és hűtésre egy klímakomputer által vezérelt MTT rendszert ajánlunk, amely magába 

foglalja a minimum az átmeneti és az alagútszellőzési rendszert is. A megoldás automatikus 

légbeejtést tartalmaz. A rendszer a beállított paraméterek alapján automatikusan vált át a 

keresztszellőztetési rendszer alagútszellőztetési rendszerbe és fordítva. A minimumszellőzésről 3 db 

egyfázisú 18.000 m3/óra légszállítási teljesítménnyel rendelkező változó fordulatú ventilátor 

gondoskodik, melyekhez tartozó légbeejtést az oldalfalba épített 13 db 857*373 mm keresztmetszetű 

szigetelt légbeejtő biztosítja. A légbeejtők mozgatását 5 mm-es acél pálcával végezzük. Az 

alagútszellőzés esetén a levegő mozgatásáról a tűzfalba épített 4 db 44.000 m3/óra légszállítási 

teljesítménnyel rendelkező ventilátor gondoskodik. A légbeejtést az épület oldalfalaiba épített 6 db 

szigetelt légbeejtő zsaluk biztosítják. A vezérlést egy komputer végzi az istállóban. Az elindított 

ventillátorokkal összhangban nyitja a légbeejtőt, vezérli a fűtést és a hűtést. 

Beszerzésre kerül tovább egy MITSUBISHI FG25N GRENDIA ES típusú, homlokrakodós, 2,5 t 

gázüzemű targonca, amely gyors, tartós és kivételesen erős a magas termelékenység, az alacsony 

kibocsátási szint és a kivételesen alacsony zajszint erős kombinációját biztosítja. 

A technikai újítás eredményeként a pulykák neveléséhez korszerűbb körülményeket biztosítunk. 

Kedvezményezett neve és elérhetőségei: 

Agrobisnis Kft. 

Cím:  6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 28. 

Tel.: +36 20 561 07 01 

E-mail:  agrobisnis@agrobisnis.hu 
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