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HATÁROZAT 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, 

mint területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság (továbbiakban: Kormányhivatal) 

 

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI  

ENGEDÉLYT 

 

ad a Kisvárda, 016/63 hrsz. alatti ingatlanon tervezett tevékenység folytatására az I. részben megjelölt 

környezethasználó részére a IV. részben meghatározott feltételekkel, az alábbiak szerint: 

 

I. 

Környezethasználó adatai 

Környezethasználó neve:  Várda Meat Kft. 

Székhelye:    4600 Kisvárda, Ipari út 9. 

KSH azonosító:   24729756-1012-113-15 

KÜJ száma:    103 683 661 

 

II. 

Telephely adatai 

Telephely címe:   4600 Kisvárda,016/63 hrsz. 

Telephely helyrajzi száma:  Kisvárda,016/63 hrsz. 

 

Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer szerint: 

Telephely neve:   Állati Fehérje Feldolgozó Üzem 

EOV koordinátái:  X =321 360; Y =875 060 

KTJtelephely szám:   102 831 499 

Létesítmény neve:   Állati Fehérje Feldolgozó Üzem 

 EOV koordinátái:    X =321 393; Y =875 089 

KTJIPPC létesítmény szám:   102 831 514 
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A létesítmény szennyező forrásai: 

 

 

 

III. 

Engedélyezett tevékenység adatai 

Megnevezés: állati melléktermékek (fehérje) újrafeldolgozása  

Besorolás:  a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  

szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 10. pont alapján:  

Állati anyagok feldolgozása /Állati tetemek vagy állati melléktermékek ártalmatlanítása 

vagy újrafeldolgozása 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással./   

TEÁOR kód: 3821    

NOSE-P kód: 105.14 – Állati maradványok újrahasznosítása  

 

Kiépített termelési kapacitás: (Két technológiai vonalon) 

- Húsliszt vonal: 120 t/nap lágy + csont (húsliszt alapanyag)  300 munkanappal számolva 36.000 t/év 

 

- Toll-liszt vonal: 48 t/nap vágóhídi nedves toll (toll-liszt alapanyag)  300 munkanappal számolva 

14.400 t/év 

 

A telephely létesítményei: 

 Üzemi épületben kialakítandó nagyobb egységek: 

Üzemi feldolgozó épület 

- alapanyag fogadás 

- kondenzációs helyiség 

- sterilizáló 

- malmi rész 

- elektromos kapcsoló 

- légmosó 

- kazán 

–raktárak 

– szociális blokk 

- 2 db 50 m
3
 zsírtároló tartály 

Egyéb üzemépületben 

kialakítandó létesítmények 

Húsliszt - takarmányzsír vonal:  

- átlövő tartályok V=9 m
3 

-
 
sterilizátor V=8,5 m

3 

- ciklon V=1 m
3 

- biztonsági tartály V=0,8 m
3 

- közbenső tartály V=24 m
3
 

- kondenzátor A=100 m
2
 

- ülepítő tartály 

- folyamatvíz tartály 

- előmelegítő tartály V=2 m
3 

- zsírszedő edénybe V=100 l 

- iszapszedő edénybe V=100 l 

Szennyező forrás megnevezése EOVx  EOVy  

Gőzkazán (P1) 321 421 875 079 

Biofilter kidobó kürtő (P2) 321 362 321 421 
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- sűrítmény tartályba
 

- szárító A=150 m
2
 felületű 

- hűtő-homogenizáló tartályba 

- húsliszt tároló siló tartály 

Toll-liszt vonal:  

- sterilizátor V=8,5 m
3 

-
 
közbenső puffer tartály

 

- sterilizátorhoz tartozó ciklon V=1 m
3 

- biztonsági tartály V=0,8 m
3 

-
 
közbenső tartály V=24 m

3 

-
 
kondenzátor A=100 m

2 

- hűtő-homogenizáló tartály 

- szárító A= 100 m
2 

- toll-liszt tároló silótartályok 
 

Biofilter (450 m
2
) - 

Közlekedési létesítmények - 

Hídmérleg - 

 

Üzemi folyamatok: 

A szomszédos Kisvárda 3180/1 hrsz.-ú területen lévő baromfi vágóhídról zárt vákuumvezetéken vágási 

melléktermék érkezik a feldolgozó üzembe, amelyből a feldolgozást követően készterméket (húsliszt, 

takarmányzsír, toll-liszt) állítanak elő. 

Két egymástól különálló technológiai feldolgozó vonal (húsliszt vonal, toll-liszt vonal) működik majd az 

üzemben, melyek között lehetőség van by-pass áthordásokra bárminemű rendellenesség esetén, 

különböző pozíciókban. A feldolgozó technológia úgy lesz kialakítva, hogy a vágóhíd termelését egy 

esetleges by-pass átállás ne zavarja és továbbra is fenntartható legyen a folyamatos üzem. 

- lágy-csont, 

- lágy + csont malmi rész, 

- tollvonal, 

- légtisztítás. 

Az alkalmazott technológia megfelelése az elérhető legjobb technikáknak: 

 A fehérje feldolgozó üzem működése pontosan szabályozott, dokumentált. 

 A telephelyen teljesen zárt technológia fog üzemelni. Az alapanyagot (állatok vágásából 

származó állati mellékterméket) a lehető leggyorsabban feldolgozzák. A szállítás zárt 

csővezetékben történik. A telepen kiépített központi elszívás működik, melyhez szagtalanító 

berendezés kapcsolódik. 

 Az üzembe beérkezett alapanyag a környezet szennyezését kizáró módon (zárt rendszeren) 

halad át a technológiai berendezéseken egészen a késztermék előállításáig. 

 A tevékenység végzése során veszélyes hulladék nem termelődik. 

 A tevékenységet technológiai utasítás alapján végzik, amely tartalmazza a beérkező 

alapanyagok fajtáit, összetételét és mennyiségét. 

 Nyilvántartást vezetnek a víz– és energiahasználatról, a felhasznált alapanyagok 

mennyiségéről és a keletkező hulladékról. 

 Az alapanyagok zárt csővezetéken keresztül érkeznek a szomszédos feldolgozó üzemből. 

 Az alapanyag feldolgozást és a késztermék előállítását, csomagolását zárt térben végzik. 

 Az üzemi terület kéregerősített ipari padlóval készül. 
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 A biofilter tároló padozata egy monolit vasbeton szerkezetű medence, mely a technológiához 

tartozó pvc fóliával kerül lefedésre. A vasbeton szerkezetű medence alá tömörített 

kavicságyazatra helyezett szerelő beton aljzat készül. 

 Az alapanyag zárt rendszeren keresztül érkezik, külső tárolás nincs. 

 Az üzem tisztítása, takarítása slagos felmosással történik. 

 A telephely közvetlen zajvédelmi hatásterületén zajtól védendő létesítmény nincs. A 

létesítmény technológiája, és a telep működési szabályzata alapján zajvédelmi szempontból 

megfelel a BAT szerinti gazdaságossági szempontból legésszerűbb és a környezet védelmét 

megfelelően biztosító technológiák követelményeinek. 

 A telephely közvetlen levegőtisztaság-védelmi hatásterületén védendő létesítmény nincs. 

A szaggal kapcsolatos védelem két sarkalatos pontja a következő: a szaganyagok 

képződésének megakadályozása, a képződő szaganyagok leválasztása a szagszennyezett 

levegőből a kibocsátás előtt (csővégi technológia alkalmazásával). Ez utóbbinak lehetséges 

módszerei a technológiai levegőben lévő, kondenzálható szaganyagok kondenzátorokkal történő 

leválasztása, a nem kondenzálható szaganyagok biofilterrel történő megsemmisítése, 

leválasztása tervezett. A létesítményben alkalmazott légtisztító berendezések (biofilter, gázmosó 

berendezés), és a telep működési szabályzata alapján levegőtisztaság-védelmi szempontból 

megfelel a BAT szerinti gazdaságossági szempontból legésszerűbb és a környezet védelmét 

megfelelően biztosító technológiák követelményeinek. 

 Folyamatosan biztosítják majd a szükséges üzemi körülményeket (karbantartás), javítási és 

karbantartási program megvalósítása, a szerkezetek és berendezések jó működési állapotának 

biztosítására és a berendezések tisztántartása érdekében. 

 A technológiai rendszereket folyamatosan figyelemmel kísérik, a szükséges beavatkozások 

azonnali elvégzése érdekében.  

 A környezetvédelmi feladatokat környezetvédelmi megbízott látja el. 

 Jelen technológia alkalmazása az elérhető legjobb technikának minősül, mely alkalmazásával 

biztosítható a környezetterhelés minimális szinten tartása. 

 

IV. 

A tevékenység végzésének feltételei 

 

1. Általános előírások: 

1.1. A tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell végezni, a létesítményt 

üzemeltetni, hogy az mindenben megfeleljen a jelen engedélyben, valamint a vonatkozó hatályos 

jogszabályokban foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a Kormányhivatal 

által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét képezi.  

1.2. Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Kormányhivatal határozatban 

kötelezi a környezethasználót 200.000-500.000 forint bírság megfizetésére, az engedélyben 

rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv 

készítésére. Amennyiben a környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a 

Kormányhivatal a tevékenységet korlátozhatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt 

visszavonhatja, és a környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi. 

1.3. Az engedélyezéskor alapul vett körülmények jelentős megváltozását, tervezett jelentős megvál-

toztatását, továbbá az üzemeltető változását a környezethasználó köteles a Kormányhivatal felé a 

változást követő 15 napon belül írásban bejelenteni. 

1.4. Ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének 

megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő (szaghatás csökkentő berendezés 
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alkalmazása, meglévő berendezés leválasztási hatásfokának növelése, stb.). Ha a levegő 

lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó 

tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható. 

1.5. A Kormányhivatal az egységes környezethasználati engedélyben rögzített követelmények 

betartásának igazolására próbaüzemet ír elő. A próbaüzem időtartama 6 hónap. A próbaüzem 

megkezdésének időpontját 8 nappal előtte írásban be kell jelenteni a környezetvédelmi 

hatóság részére.  

1.6. A környezethasználónak a próbaüzem lezárását követő 60 napon belül megvalósulási 

dokumentációt kell benyújtania, amely tartalmazza, hogy a létesítmény milyen berendezésekkel 

valósult meg, valamint annak bizonyítását, hogy a megvalósult létesítmény megfelel az egységes 

környezethasználati engedélyben foglaltaknak. 

A tevékenység a próbaüzem után csak az egységes környezethasználati engedélyben rögzített 

feltételek teljesítésével folytatható. 

 

2. Hulladékgazdálkodás 

2.1. A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mérték-

ben érintse, a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyez-

tetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék 

mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezet-

kímélő ártalmatlanítását. 

2.2. A hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet 

károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne 

okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan 

a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.  

2.3. A környezethasználó - mint hulladékbirtokos - a hulladék kezeléséről a hulladékkezelőnek, hulladék 

szállítónak, hulladék gyűjtőnek, hulladék közvetítőnek, hulladék kereskedőnek, hulladék közszolgál-

tatónak történő átadása útján köteles gondoskodni. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak 

átadja - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével -, meg kell 

győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, 

illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott 

hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént. 

2.4. A környezethasználó a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében köteles elkülönítetten 

gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendel-

kező más anyagokkal összekeverni tilos. 

2.5. A környezethasználó a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, 

másnak átadott hulladékról az adott telephelyen köteles nyilvántartást vezetni a vonatkozó 

jogszabály szerinti adattartalommal. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen arra, 

hogy annak alapján az adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a 

hatósági ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét 

biztosítsa. 

A környezethasználó a nyilvántartást anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és 

technológiánként, naprakészen köteles vezetni. 

A környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségét a tárgyévet követő év március 1. napjáig 

köteles teljesíteni, amennyiben a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes 

mennyisége 

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot, 

b) nem veszélyes hulladék esetén - a c) pont kivételével - a 2000 kg-ot, 

c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot 
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meghaladja. 

A környezethasználó az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a 

kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint 

illetékes környezetvédelmi hatósághoz köteles bejelenteni.  

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton teljesíthető. 

2.6. Az üzemeltetés során keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló 

munkahelyi gyűjtőhelyek kialakítását és üzemeltetését a hatályos jogszabályban foglaltak 

figyelembe vételével kell végezni.  

A munkahelyi gyűjtőhelyeken egy időben gyűjthető hulladékok maximális mennyisége:  

- veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely esetében: 100 kg. 

- nem veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely esetében: 1.000 kg.  

2.7. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig 

gyűjthető. 

2.8. A kivitelezési munkák során keletkező építési hulladékok kezelését a hatályos jogszabályban 

foglaltak figyelembe vételével kell végezni.  

 

3. Levegőtisztaság-védelem 

3.1. Védelmi övezet 

3.1.1. A bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati 

engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet 

kell kialakítania. 

3.1.2. A környezetvédelmi hatóság a P2 Biofilter kidobó kürtő jelű és megnevezésű pontforrás védelmi 

övezetét, a P2 pontforrás köré írt 320 méter sugarú kör által lehatárolt területben határozza meg. 

A védelmi övezetet ábrázoló térképmásolatot a határozat 2. számú melléklete tartalmazza.  

3.1.3. A kijelölt védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, 

szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező 

források működésével összefüggő építményt. 

3.1.4. A védelmi övezet kialakítással kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik. 

3.1.5. A védelmi övezet fenntartással kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik. Ha a védelmi 

övezetet más hasznosítja, akkor a hasznosított terület tekintetében a fenntartási költségek a 

hasznosítót terhelik.  

 

3.2. Az Állati fehérje feldolgozó üzem légszennyező forrásai: 

3.2.1. A telephely helyhez kötött P1 pontforrása 

Azonosító Pontforrás megnevezés Magasság Kapcsolódó berendezés jele, megnevezése 

P1 
Bosch UL-S 7000x10bar 

típusú gőzkazán 
17 m 

T1 gázégő (Weishaupt WM-G30/3-A ZM-

3LN), P=3800 kW 

Tüzelőanyag: földgáz 

A tüzelőberendezések kategóriába sorolása: II. kategóriájú tüzelőberendezés
(1) 

 
A légszennyező pontforrás (P1) kibocsátási határértékei: 

Légszennyező anyag 

 

Kibocsátási határérték 

(légszennyező anyag 

koncentráció) 

[mg/m
3
] 

SO2 35 
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Nitrogén-oxidok 100 

Szén-monoxid 100 

Szilárd anyag 5 

Megjegyzés: 

- A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, folyékony vagy 

gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő tüzelőberendezések 

esetében 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. 

- 
(1) 

II. kategóriájú tüzelőberendezés /53/2017.(X.18.) FM rendelet 2.§ (1) 11. alapján/ 

3.2.2. A telephely helyhez kötött P2 pontforrása 

Azonosító Pontforrás megnevezés Magasság Kapcsolódó berendezés jele, megnevezése 

P2 Biofilter kidobó kürtő 10 m 

E1 (1. számú légmosó kamra) 

E2 (2. számú légmosó kamra)  

V1 (elszívó ventilátor, P= 70.000 m
3
/h) 

E3 (biofilter (450 m
2
)) 

 

A légszennyező pontforrás (P2) kibocsátási határértékei: 

 

Azonosító 
 
Pontforrás 

megnevezés 
Osztály Tömegáram (kg/h) 

Légszennyező 
anyag 

Kibocsátási határérték 

(légszennyező anyag 

koncentráció) 

 
 

P2 

 
Biofilter 

kidobó kürtő 

2.2.B 
0,05 vagy ennél 

nagyobb 
Kén-hidrogén 5 mg/m

3
 

2.2.D 
5,0 vagy ennél 

nagyobb 
Ammónia 500 mg/m

3
 

Megjegyzés: 

- A vonatkozó kibocsátási határértéket csak a tömegáram küszöbértéket meghaladó kibocsátások esetén kell 

alkalmazni. 

- A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz véggázra vonatkoznak. 

 

3.2.3. A próbaüzem során betartandó levegővédelmi követelmények 

3.2.3.1. A próbaüzem során a határozat 3.2.1 – 3.2.2. pontjában felsorolt légszennyező anyagok 

kibocsátását kell méréssel meghatározni és a határértékeknek való megfelelést kell igazolni a 

P1-P2 légszennyező pontforrásokra vonatkozóan. 

3.2.3.2. A légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek betartása akkor teljesül, ha a  

komponensek mintavételi időszak alatt mért átlagértékeinek egyike sem lépi túl a megállapított 

kibocsátási határértéket. 

3.2.3.3. A próbaüzem során végzett mérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyvet a határozat 1.6. 

pontjában előírt megvalósulási dokumentációhoz csatoltan kell benyújtani a környezetvédelmi 

hatóságra.  

3.2.3.4. A mérésekre vonatkozó további előírásokat a határozat 3.4. pontja tartalmazza. 

 

3.3. Üzemelés levegővédelmi követelményei 

3.3.1. A tüzelőberendezés nem megfelelő működésére vonatkozó előírások: 

- Ha a tüzelőberendezés nem megfelelő működése a kibocsátási határértékek túllépését 

okozhatja, az üzemeltető köteles a nem megfelelő működés bekövetkezését követően legkésőbb 

24 órán belül visszaállítani a normál üzemmenetet.  
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- Ha ez 24 órán belül nem lehetséges, akkor 

- a berendezés terhelését oly mértékben kell csökkenteni, hogy a kibocsátási 

határértékek betarthatók legyenek, vagy 

- a berendezés működését fel kell függeszteni, amennyiben a nem megfelelő működés a  

helyi levegőminőség jelentős romlásához vezet. 

- A környezetvédelmi hatóságot a nem megfelelő működésről az esemény bekövetkezését 

követő nyolc órán belül tájékoztatni kell. Az esemény bekövetkezésének okát, valamint a megtett 

intézkedéseket tartalmazó jelentést 48 órán belül meg kell küldeni a környezetvédelmi 

hatóságnak.  

- Az üzemeltető köteles az indítási és leállítási időszakokat a lehető legrövidebbre csökkenteni. 

 

3.3.2. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával 

meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést. 

3.3.3. A helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetése során a jelen engedélyben megállapított 

határértékek nem léphetők túl. 

3.3.4. Tilos a légszennyezés, a pontforrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő 

működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely 

légszennyezettséget okoz. 

3.3.5. A légszennyező forrás és hozzá kapcsolódó berendezések technológiai és kezelési előírásait el 

kell készíteni, az abban foglaltakat be kell tartani. A technológiai előírások megtartásával, az 

üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli 

légszennyezést. 

3.3.6. Bűzkibocsátásra vonatkozó követelmények 

3.3.6.1. A bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. Tilos a 

levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. Az elérhető legjobb technika 

alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. 

3.3.6.2. A biofilter üzemeltetését a technológiai és kezelési utasításban foglaltaknak megfelelően 

kell végezni. 

3.3.6.3. A biofilter töltetének csak természetes faaprítékot lehet felhasználni. 

3.3.6.4. A biofilter töltetét rendszeresen karban kell tartani, mely magába foglalja a szükség szerinti 

nedvesítést, a technológia szerinti forgatást, rostálást és a kirostált töltet pótlását. 

3.3.6.5. A telephely és a bűzkibocsátó forrás (P2) szagkibocsátását (olfaktometriás méréssel) 

el kell végezni, első alkalommal legkésőbb a határozat rendelkező rész 1.5. pontja 

szerinti bejelentését követő 6 hónapon belül és a mérésről készült vizsgálati 

jegyzőkönyvet a határozat 1.6. pontjában előírt megvalósulási dokumentációhoz 

csatoltan kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságra.  

3.3.6.6. Ezt követően a telephely és a bűzkibocsátó forrás (P2) szagkibocsátását, az alkalmazott 

szagcsökkentő berendezés, illetve szagcsökkentő rendszer hatásfokát, évente – nyári 

időszakban, de legkésőbb augusztus 31.-ig, normál üzemmenet mellett- olfaktometriás 

méréssel kell ellenőrizni.  

- A telephely szagkibocsátás mérését a telekhatáron kell elvégezni. 

- A bűzkibocsátó forrás (P2) szagkibocsátás mérését a kialakított mérőhelyen kell elvégezni. 

 

A mérésről készült jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül, de legkésőbb 

szeptember 30.-ig a környezetvédelmi hatósághoz kell nyújtania. 
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3.3.6.7. Bűzkibocsátással járó tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a lakóterület 

rendeltetésszerű használatát ne zavarja. 

3.3.6.8. Felhívom a figyelmet, amennyiben a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének 

megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, 

felfüggeszthető vagy megtiltható. 

 

3.3.7. A létesítmény üzemeltetője köteles a légszennyező forrásokról és az ezekhez tartozó 

technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót vezetni, amelyben fel kell 

tüntetni: 

= a berendezések üzemidejét; 

= a felhasznált anyagok mennyiségét; 

= a bekövetkezett üzemzavarok, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét 

és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedéseket; 

= a kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét és időtartamát, és 

a karbantartás eredményeképpen bekövetkező kibocsátás-változást, 

= a kibocsátások ellenőrzésének formáját, a mérés időpontját, gyakoriságát és időtartamát, 

valamint végrehajtásának módját, megjelölve az üzemvitel körülményeit és adatait, 

= a kibocsátás ellenőrzését végző szervezet megnevezését, a mérési vagy vizsgálati 

jegyzőkönyv számát vagy jelét, 

= a légszennyező forrásra előírt kibocsátási határértékeknek, valamint üzemeltetési 

paramétereknek való megfelelést. 

= az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni és az éves jelentéshez előírt 

összesítést el kell végezni. 

 

 

3.4. A kibocsátás ellenőrzése az üzemelés alatt 

3.4.1.  A P1 jelű légszennyező forrás ellenőrzése 

3.4.1.1. A P1 jelű légszennyező forrás kibocsátását a környezethasználó köteles időszakos 

méréssel ellenőrizni. 

3.4.1.2. Az időszakos méréseket első ízben a próbaüzem során, azt követően háromévenkénti 

gyakorisággal kell elvégezni. 

3.4.2. A P2 jelű légszennyező forrás ellenőrzése 

3.4.2.1. A P2 jelű légszennyező forrás kibocsátását a környezethasználó köteles időszakos 

méréssel ellenőrizni. 

3.4.2.2. Az időszakos méréseket első ízben a próbaüzem során, azt követően ötévenkénti 

gyakorisággal kell elvégezni. 

3.4.3. A P1 és P2 pontforrás első mérésről készült vizsgálati jegyzőkönyveket a határozat 1.6. 

pontjában előírt megvalósulási dokumentációhoz csatoltan kell benyújtani a 

környezetvédelmi hatóságra.  

Ezt követően a mérés időpontját a mérést megelőző 8 nappal be kell jelenteni a 

környezetvédelmi hatóság részére. Az üzemeltetőnek az időszakos mérésekről készült vizsgálati 

jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz. 

3.4.4. A helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzéséhez szabványos, vagy 

azzal bizonyítottan egyenértékű eredményt adó mérési módszert kell alkalmazni. 

3.4.5. A mérések során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell. A méréseket az engedélyben 

megállapított légszennyező anyagokra kell elvégezni. 
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3.4.6.  Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos 

és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen. A mérőhelyek kiépítése, valamint a 

méréshez szükséges állapotuk folyamatos fenntartása az üzemeltető feladata. 

3.4.7. A szükséges mérési időtartamra vonatkozó követelményeket a levegőterheltségi szint és a 

helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, 

értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM. rendelet (továbbiakban VM. 

rendelet) 16.§ alapján, a rendelet 15. melléklete tartalmazza. 

3.4.8. Az időszakos mérések értékelését VM rendelet. 19.§ (4) bekezdése alapján, a rendelet 16. 

melléklete szerint kell végezni. 

3.4.9. A helyhez kötött légszennyező forrás kibocsátásának ellenőrzését végző szervezetnek meg kell 

felelnie a VM rendelet. 12. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek. 

 

3.5. Adatszolgáltatás 

3.5.1. A környezethasználónak legkésőbb a határozat 1.5. pontjába foglalt bejelentéssel egyidejűleg 

levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést kell tennie. 

3.5.2. A környezethasználónak a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat 

- beleértve a tevékenység megszüntetését is - a változás bekövetkezésétől számított 30 

napon belül be kell jelentenie a Kormányhivatal részére. 

3.5.3. A környezethasználónak a határozat 1.5. pontjába foglalt bejelentést követő év március 31-ig, 

azt követően évente március 31-ig éves levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtania a 

Kormányhivatalra. 

3.5.4. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesíthető. 

3.5.5. Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes 

számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, 

mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért a bejelentésre kötelezett a felelős. Az 

adatszolgáltatás során benyújtott dokumentációt legalább 5 évig meg kell őrizni.  

  

4. Természetvédelem 

4.1. A területen a burkolt területek arányát szorítsák a lehető legkevesebbre, törekedjenek minél 

nagyobb kiterjedésű zöldfelületek létrehozására. 

4.2. Az üzem tájba illesztését megfelelő takarást biztosító többszintű (elsőrendű fafajok, másodrendű 

fafajok, cserjék) takarónövényzet telepítésével kell biztosítani és fenn kell tartani (ápolás, pótlás).  

A fásítást megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberrel (pl.: erdőmérnök, kertészmérnök, 

stb.) meg kell terveztetni, és a tervben foglaltaknak megfelelően kell kivitelezni.  

 

A fásítás során invazív fajok telepítése tilos!  

 

A fásítási tervet a terület beépülésével egyidejűleg az építési engedélyezési eljárásban az 

engedélyes tervdokumentáció részeként kell benyújtani. A fatelepítés megtörténtét 

legkésőbb a használatbavételi eljárásig köteles hitelt érdemlő módon igazolni. 

 

A fásítási tervnek tartalmaznia kell: a jelenlegi állapot leírását, a tervezett célállapotot, az 

alkalmazandó fa- és cserjefajok faját, a szaporítóanyag adatait (mag/csemete, kor, fejlettség), 

mennyiségét, ültetési hálózatát, az elvégzendő agrotechnikai lépéseket részletesen 

(talajelőkészítés, trágyázás, ültetés, öntözés, stb.), az ápolásra, pótlásra és fenntartásra 

vonatkozó előírásokat. 
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5. Zajvédelem 

5.1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. 

5.2. A telep, helyhez kötött és mozgó zajforrásait úgy kell tervezni és működtetni, hogy a védendő 

területen a zaj- és rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. 

5.3. A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megtervezni, hogy az minél kisebb 

mértékben növelje meg az útvonalakkal szomszédos zajtól védendő területek zajterhelését. 

 

6. Erőforrások felhasználása 

6.1. A környezethasználó az energia felhasználás csökkentése és hatékonyabb felhasználása 

érdekében köteles az elérhető legjobb technika követelményei szerint eljárni. 

6.2. A környezethasználó köteles nyilvántartani a létesítményben felhasznált: 

 alapanyag és adalékanyagok 

 energia (víz, földgáz, elektromos áram) mennyiségeket. 
6.3. A létesítmény energiahatékonysági mutatószámát évente meg kell határozni, melyet az éves jelen-

tésben szerepeltetni kell. 

6.4. A környezethasználó köteles az 5 év múlva esedékes felülvizsgálat részeként a telephely energia-

hatékonyságával kapcsolatos belső auditálást elvégezni. Az auditnak fel kell tárnia minden, az 

energiafelhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. 

 

7. Szakhatósági előírások: 

7.1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/1285-1/2020.ált. 

számú szakhatósági állásfoglalása vízgazdálkodás és vízminőség-védelem szakkérdésekre 

vonatkozóan: 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság az egységes környezethasználati engedélyezéshez, 

hivatkozva az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. 

és 3. pontjában szereplő jogkörére – az alábbi előírások betartása mellett hozzájárul: 

7.1.1. Az építendő állati fehérje feldolgozó megvalósításához kapcsolódó vízellátást, 

szennyvízelvezetést, csapadékvíz elvezetést és elhelyezést szolgáló vízilétesítmények 

kialakítása csak a vízügyi hatóság által kiadott végleges vízjogi létesítési engedély, az 

üzemeltetése végleges vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg.   

7.1.2. A környezethasználó köteles a felszíni és felszín alatti vizek védelmében a szennyvizek, 
szennyezett csapadékvizek elvezetését, gyűjtését, előtisztítását szolgáló létesítmények műszaki 
állapotát, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni, az ellenőrzés tényét és eredményét 
dokumentálni, valamint biztosítani, hogy azokból elszivárgással, túlfolyással szennyezőanyag a 
környezetbe ki ne juthasson! 
A fenti ellenőrzéseket, azzal kapcsolatos beavatkozásokat, javításokat stb. az éves jelentés 

keretében, valamint az egységes környezethasználati engedély ötéves felülvizsgálatában 

hiteles dokumentumok csatolásával igazolni, értékelni kell, melyet tájékoztatás céljából 

meg kell küldeni a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is. 

 
7.1.3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a tevékenység végzésénél a 

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A tevékenységet, a 

szennyvizek, a csurgalék- és csapadékvizek, a hígtrágya kezelését, elhelyezését a környezet 

szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz ne 
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szennyeződjön, a felszín alatti víz állapotában a tevékenység ne okozzon a 6/2009. (IV.14.) 

KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi 

határértékeket meghaladó minőség romlást. 

7.1.4. A telephelyen keletkező csapadékvizek elszikkasztásánál úgy kell eljárni, hogy a telephelyen belül 

lévő szikkasztásra igénybevett területeken a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a 

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) 

szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségi romlást ne okozzon. 

7.1.5. A csapadékvíz elvezető művek tisztításáról, karbantartásáról gondoskodni kell. 

7.1.6. A telephelyi tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon kisérésére, 

ellenőrzésére a talajvíz minőségét akkreditált mintavételek és akkreditált laboratórium által végzett 

vizsgálatok útján rendszeresen ellenőrizni kell.  

7.1.7. A telephelyen folytatott tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának, a felszín alatti vizek 

minőségének ellenőrzésére - vízjogi létesítési engedély beszerzésével – talajvízfigyelő 

monitoring rendszert – minimum 2 db talajvízfigyelő kutat kell létesíteni, melyek helyét és 

számát az engedélyező hatósággal egyeztetve, a vízjogi létesítési engedély megszerzésére 

irányuló eljárásban kell meghatározni. 

7.1.8. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. §-ának (8) bekezdése alapján, a tárgyévben a részletes 

FAVI adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást - az anyagforgalomban bekövetkezett 

25%-nál nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden esetben - be kell jelenteni az illetékes 

vízvédelmi hatóságnál a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal, a tárgyévet követő év március 

31-ig.  

8. Szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos előírások 

8.1.  Termőföldvédelem: 

- Az üzem építése és üzemeltetése során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld 

védelméről) 43. §. (1) bekezdésének előírásait. amely szerint a szomszédos mezőgazdaságilag 

hasznosított területen a talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld talajidegen 

anyagokkal nem szennyeződhet. Termőföldön talajidegen-, vagy veszélyes anyag még 

átmenetileg sem tárolható. 

- A 2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről) 43. § (1)-(2) bekezdése alapján 

„beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb  

tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani. hogy az érintett és a környező termőföldön 

a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak”.  

 

9. Környezetkárosodás megelőzése 

9.1. A környezethasználónak a telep üzemi kárelhárítási tervét a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 

szerinti tartalommal, elektronikus úton, szakértői aláírással ellátva, legkésőbb a határozat 

rendelkező rész 1.5. pontja szerinti bejelentéssel egyidejűleg be kell nyújtani a 

Kormányhivatalhoz jóváhagyásra, valamint meg kell küldeni a Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóságának és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnak. 

A kárelhárítási tervet az SZKV-VF (víz- és földtani közeg) jelölésű szakértői jogosultsággal 

rendelkező személy készítheti el. 
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10. Jelentéstételi, felülvizsgálati kötelezettség 

10.1. A környezethasználó köteles értesíteni a környezetvédelmi hatóságot a lehető legrövidebb időn 

belül a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén: 

 - Tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások. 

 - Bármely olyan esetben, amely a talaj, vagy a levegő veszélyeztetését vagy szennyezését 

okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel. 

 A környezetvédelmi hatóság ügyeleti telefonszáma: 30/620-70-07. 

 A környezethasználó köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének 

dátumát és pontos idejét, az esemény részleteit, és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb 

mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. A 

környezethasználó köteles feljegyzést készíteni valamennyi eseményről.  

 A környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény 

bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a 

keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedések leírását. 

10.2. A környezethasználó köteles minden évben április 30-i határidővel a benyújtást megelőző 

naptári évre vonatkozó „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani a Kormányhivatal részére. 

A jelentésnek meg kell felelnie a jogszabályok és a Kormányhivatal által támasztott 

követelményeknek, és a fentebb előírtakon –6.2, 6.3. pont - túl tartalmaznia kell a következőket:  

 - az engedély előírásainak való megfelelést, az alkalmazott technológiát, a mintavételi 

eredmények értékelését, panaszokat, havária eseményeket, éves anyagmérleg (bemenő, kimenő 

anyagok). 

  Az éves jelentésben értékelni kell az alkalmazott technológia elérhető legjobb technikának való 

megfelelését. Be kell mutatni, hogy milyen intézkedéseket és fejlesztéseket hajtottak végre az 

elérhető legjobb technika követelményeinek kielégítése érdekében. 

10.3. A környezethasználó köteles valamennyi, esetlegesen hozzá beérkező, a tevékenység 

végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia 

kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, és 

a panaszra adott választ. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni és az 

ellenőrzések időpontjában a környezetvédelmi hatóság részére át kell adni. A környezethasználó 

köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező 

beszámolót a Kormányhivatalnak benyújtani. 

10.4. A környezethasználó rendszeres jelentéstételi kötelezettségeit a határozat 1. sz. melléklete 

részletezi. 

10.5. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább ötévente a környezetvédelmi 

felülvizsgálatra, valamint a tevékenység engedélyezésére irányuló hatályos jogszabály alapján 

felül kell vizsgálni.  

A környezethasználónak a felülvizsgálati dokumentációt legkésőbb 2025. február 01-ig be kell 

nyújtania a környezetvédelmi hatóságra. 

10.6. Az engedélyes köteles az Európai Parlament és a Tanács az Európai Szennyezőanyag 

kibocsátási és – szállítási Nyilvántartás létrehozásáról (Pollutant Release and Transfer Register, 

röviden: PRTR) szóló 166/2006/EK rendeletben (hazai jogrendbe ültetve: 194/2007. (VII. 25.) 

Korm. rendelet) foglalt adatokat gyűjteni. Az engedélyes évente köteles adatot szolgáltatni 

(EPRTR-A adatlap), melyet minden év március 31. napjáig kell elektronikusan 

megküldeni az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságra. 
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11. Menedzsment 

11.1. A környezethasználó köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni. 

11.2. A környezethasználó köteles a környezetvédelmi megbízott nevének és elérhetőségének 

(levélcím, telefonszám) változását közölni a Kormányhivatallal. 

11.3.  A környezethasználó köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek 

felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a dolgozók azon tagjai számára, akiknek a 

munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről nyilvántartást kell 

vezetni. 

11.4.  A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, 

képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie. 

 

12. Felügyeleti díj 

12.1. A környezethasználó éves felügyeleti díjat köteles fizetni. A díj mértéke 200.000,- Ft azaz 

kettőszázezer forint, amelyet egy összegben átutalási megbízással kell teljesíteni a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00299695-

00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára.  

Az üzemelés megkezdésének évében esedékes felügyeleti díjat a működés időtartamával napra 

arányosan, egy összegben, az engedély 1.5. pontja szerinti bejelentést követő 30 napon belül, 

azt követően minden év február 28-ig kell megfizetni, az előzőekben meghatározottak szerint.  

Amennyiben a tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni 

tevékenység megkezdését követő 30 napon belül. 

Késedelmes teljesítés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. 

 

13. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások 

13.1. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely felhagyása esetén intézkedni kell a környezet-

szennyezés, ill. környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott 

környezet helyreállításáról. A tevékenység szüneteltetésének és felhagyásának tényét (azt 

megelőző 30 nappal) be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóság részére. 

13.2. A tevékenység felhagyása esetén a környezethasználó köteles a telephelyén tárolt hulladékok és 

egyéb környezetszennyező anyagok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő 

elszállításáról, illetve kezeléséről gondoskodni. 

13.3. Az engedélyhez kötött tevékenység szüneteltetéséhez, felhagyásához a környezethasználónak az 

akkor fennálló állapotnak megfelelő állapotrögzítő beszámolót kell készítenie és a tevékenység 

szüneteltetését, felhagyását követő 30 napon belül írásban benyújtania a Kormányhivatalhoz, 

annak érdekében, hogy a tevékenység szüneteltetése, felhagyása következtében visszamaradó 

környezetre gyakorolt hatások megítélhetők legyenek, amely alapján a Kormányhivatal a 

szükséges környezetvédelmi intézkedéseket meghatározza. 

13.4. A tevékenység felhagyása esetén vizsgálni kell, hogy a tevékenységből a jelen engedélyezési 

eljárásban benyújtott alapállapot jelentésben rögzített állapothoz viszonyítva a földtani közegben 

következett-e be környezeti kár. Amennyiben a környezet károsodása valószínűsíthető, meg kell 

tervezni a szükséges intézkedéseket. A környezethasználó a vizsgálatot tartalmazó 

dokumentációt (állapotrögzítő beszámoló) a tevékenység felhagyását követő 30 napon belül 
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köteles benyújtani a Kormányhivatalhoz a szükséges környezetvédelmi intézkedések 

meghatározása érdekében. 

13.5. Amennyiben a környezethasználó felszámolás, vagy végelszámolás alá kerül, a felszámolás 

illetve végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője a felszámolás illetve végelszámolás 

kezdő időpontját követő 15 napon belül köteles a gazdálkodó szervezet telephelyére, valamint 

székhelyére vonatkozó környezetvédelmi nyilatkozatát a felszámoló útján a telephely és a 

székhely szerint illetékes környezetvédelmi hatóság részére megküldeni. 

 

V. 

Érvényesség 
 

A IV. részben megadott előírások betartása esetén 

az egységes környezethasználati engedély 5 évig  

érvényes 

jelen határozat véglegessé válásának napjától. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 

5.), mint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerv a 36500/1473-1/2020.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásával hozzájárulását előírások nélkül megadta. 

 

Jelen engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek megfizetésére az ügyfél köteles. 

Az ügyfél az eljárás 2.100.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem 

keletkezett. 

A Kormányhivatal megállapítja, hogy a 62-1/2020. számú függő hatályú döntéshez nem fűződik 

joghatás, mivel az ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

A határozathoz csatolt 1-2. számú melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi, a határozat a 

mellékletekkel együtt érvényes. 

A határozat - ha ellene fellebbezés nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon válik véglegessé. 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a 

Főosztályhoz benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre 

vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó 

jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új 

tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra 

önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

A szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek nincs helye, az csak a jelen határozat elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 

A határozat elleni fellebbezés díjköteles, díja 1.050.000,- Ft.  

Természetes személyek és Civil szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: az 

engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 21.000,- Ft. 

A fellebbezési díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 

10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés 

benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. 
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A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról, illetve a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet.  

 

INDOKOLÁS 
 

A Várda Meat Kft. (4600 Kisvárda, Ipari út 9.), mint környezethasználó meghatalmazásából Eichinger 

Edina egyéni vállalkozó (4551 Nyíregyháza, Meggyes u. 80.) 2019. december 31-én egységes 

környezethasználati engedély lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalra, Kisvárda, 

016/63 hrsz. alatti ingatlanon tervezett „Állati Fehérje Feldolgozó Üzem”-re vonatkozóan. A 

kérelemhez csatolták a tervezett Állati fehérje feldolgozó üzemre vonatkozó 219/2004.(VII.21.) Korm. 

rendelet 13. számú melléklete szerinti alapállapot-jelentést.  

A benyújtott dokumentáció munkarészeinek kidolgozásában szakértői jogosultsággal rendelkező 

szakértők vettek részt. 

A kérelem elbírálására 2019. december 31. napján közigazgatási hatósági eljárás indult, amely a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 18. § és 20. § (3) bekezdései alapján került 

lefolytatására.  

 Engedélyezésre kerülő tevékenység: 

A Várda Meat Kft. Kisvárda város külterületén (016/63 hrsz.) állati melléktermék feldolgozó üzem 

megvalósítását tervezi, azzal a céllal, hogy a mellette lévő Master-Good Kft. üzemeltetésében lévő 

Kisvárda 3180/1 hrsz.-ú területen lévő baromfi vágóhídról zárt csővezetéken érkező vágási 

mellékterméket két technológiai vonalon feldolgozza és készterméket állítson elő. 

A tervezett állati melléktermék feldolgozó üzem önálló beruházásként, önálló telken kerül 

megvalósításra.  

Kiépített termelési kapacitás: (Két technológiai vonalon) 

- Húsliszt vonal: 120 t/nap lágy + csont (húsliszt alapanyag)  300 munkanappal számolva 36.000 t/év 

 

- Toll-liszt vonal: 48 t/nap vágóhídi nedves toll (toll-liszt alapanyag)  300 munkanappal számolva 

14.400 t/év 

.   

A telephely elhelyezkedése: 

A Kisvárda 016/63 hrsz.-ú ingatlan Gazdasági terület besorolású (Gipe). A telek nagysága: 19.355 m
2
, 

azaz 1,9355 ha. Jelen terv területe (Kisvárda, 016/63 hrsz.) Kisvárda város külterületének a Dél-nyugati 

területrészén, a közigazgatási határtól mintegy 400 méterre, mezőgazdasági és gazdasági területek 

szomszédságában helyezkedik el. 

A telephely megközelítése a Kisvárda déli elkerülő út 2+970 km szelvényében lévő körforgalomból (4153 

jelű) letérve lehetséges. 

A vizsgált terület telekhatárához mérve (Kisvárda, 016/63 hrsz. alatti ingatlan telekhatárától) a 

legközelebbi zajtól védendő lakóingatlanok Kisvárda településen a Temesvári és Damjanich utcai 

lakóterületen találhatók a tervezési terület telekhatárától észak-keletre kb. 570 méter távolságra. 

A telephely közvetlen környezetében Mezőgazdasági területek (Má), Gazdasági területek (Gipe) és 

Különleges területek (K-e) találhatók. 

Létesítmények: 

Állati fehérje feldolgozó épület (azon belül: raktár, malmi rész, sterilizáló, kondenzációs helyiség, 

alapanyag fogadás), szociális blokk, kazánház, légmosó helység, elektromos kapcsolótér, lúgtároló 
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helység, savtároló helység, hídmérleg, biofilter, zsírtartályok, antioxidáns és csomagolóanyag tároló, 

burkolt útfelületek, zöldfelület.  

 

A telep infrastruktúrája:  

A tervezett telephely technológiai vízellátása a mellette lévő Master-Good Kft. üzemeltetésében lévő 

Kisvárda 3180/1 hrsz.-ú területen lévő baromfi vágóhíd üzemtől kerül majd átadásra a telepen belüli 

vízhálózat kiépítésével, épületekbe történő vízbekötéssel. 

A keletkezett technológiai szennyvíz a Master-Good Kisvárda 3180/1 hrsz.-ú területen lévő baromfi 

vágóhíd üzemi szennyvíz előtisztítóján keresztül a városi szennyvízcsatorna hálózatba kerül 

bevezetésre. 

A szociális ivóvíz és szennyvíz közműről lesz megoldva. 

A csurgalékvíz és egyes technológiai szennyvizek gyűjtése zárt rendszerű, földalatti, vízzáró aknákban 

történik, majd innen kerülnek a fentebb említett szennyvíz előtisztítóra kezelésre. A határos élelmiszer 

ipari üzem területén lévő víztározó medencéből tervezett az oltóvíz biztosítása. 

Az épületek fűtése közüzemi gázhálózatról lesz biztosítva. A villamos energia: közüzemi vezetékes 

villanybekötés és villamos energia ellátás csatlakozási pontról történő lekötéssel. 

 

Elszívás:  

Az üzemépületben óránként minimum 3-4-szeres légcsere szükséges a tevékenység szaghatása miatt. 

Az üzemépületen belül elszívó gerincvezetéket helyeznek el, amelyen állítható zsaluk vannak. A 

gerincvezetékbe csatlakoznak a „helyi elszívás” csővezetékei. A beépített elszívás kapacitása 70 000 

m
3
/óra. 

Az elszívó gerincvezetéket kivezetik az üzemépületből és azt légmosó kamrára (L 1) csatlakoztatják. A 

légmosó kamrában az elszívott levegőt, vízfüggönyön keresztül juttatjuk a 2. lépcsős légmosásra (L 2) 

ventilátor közreműködésével (L 3). A légmosó kamrában kioldásra és semlegesítésre kerülnek a 

levegőben lévő, vízben oldható bűzös gázok. A ventilátor a biofilterbe (L 4) juttatja az előtisztított levegőt. 

A biofilter a levegőt megszűri a zavaró szaghatást eredményező gázoktól. A zárt Biofilterből kivezetett, 

már zavaró szaghatástól mentesített levegő egy kürtőn – pontforráson – keresztül távozik a légkörbe. 

 

Vízellátás: A tervezett telephely technológiai vízellátása a mellette lévő Master-Good Kft. 

üzemeltetésében lévő Kisvárda 3180/1 hrsz.-ú területen lévő baromfi vágóhíd üzemtől kerül majd 

átadásra a telepen belüli vízhálózat kiépítésével, épületekbe történő vízbekötéssel. 

 

Szennyvízelhelyezés:  

A keletkezett szociális és technológiai szennyvíz a Master-Good Kisvárda 3180/1 hrsz.-ú területen lévő 

baromfi vágóhíd üzemi szennyvíz előtisztítóján keresztül a városi szennyvízcsatorna hálózatba kerül 

bevezetésre. 

A csurgalékvíz és egyes technológiai szennyvizek gyűjtése zárt rendszerű, földalatti, vízzáró aknákban 

történik, majd innen kerülnek a fentebb említett szennyvíz előtisztítóra kezelésre. 

 

A melléktermék feldolgozóban a feldolgozás során, alapvetően technológiai szennyvíz 4 ponton 

keletkezik: 

- A feldolgozás során a vágóhídi melléktermékben lévő anatómiai vizet szárítással távolítják el, 

amelyből kondenzátum keletkezik. 

- A biofilter töltetének nedvesítésekor csurgalék víz keletkezik (gyűjtése 10 m
3
 vízzáró akna). 

- A légmosó kamrák „mosóvizét” napi rendszerességgel le kell ereszteni. 

- Az üzem takarításánál, felmosásánál felmosóvíz keletkezik. 

 

A naponta keletkező körülbelüli mennyiségek a következők: 

- kondenzátum ~120 m
3
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- biofilter csurgalék víz ~4 m
3
 

- légmosó kamrákból leeresztett víz ~5 m
3
 

- felmosóvíz ~5 m
3
 

 

Hulladékkezelés 

A tevékenység végzése során veszélyes és nem veszélyes hulladékok is keletkeznek.  

A veszélyes hulladékokat erre a célra kijelölt zárt edényzetben elkülönítetten gyűjtik a kis mennyiségre 

tekintettel munkahelyi gyűjtőhelyen. A veszélyes hulladékokat az arra a környezetvédelmi hatóságtól 

engedéllyel rendelkező kezelőnek átadják 6 hónapos gyakorisággal. 

A munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjthető hulladékok maximális mennyisége: 

- veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely esetében: 100 kg. 

- nem veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely esetében: 1.000 kg.  

A tevékenységből származó kommunális szilárd hulladékok gyűjtése és szállításig való tárolása 

hagyományos módon, erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő edényekben történik. A hulladékok 

elszállítása Kisvárda település közszolgáltatójával kötött szerződés alapján történik.  

 

Az  üzem tevékenységének és technológiájának leírása:  

Megvalósítandó feldolgozóüzem:  

Két egymástól különálló technológiai feldolgozó vonal (húsliszt vonal, toll-liszt vonal) működik majd az 

üzemben, melyek között lehetőség van by-pass áthordásokra bárminemű rendellenesség esetén, 

különböző pozíciókban. A feldolgozó technológia úgy lesz kialakítva, hogy a vágóhíd termelését egy 

esetleges by-pass átállás ne zavarja és továbbra is fenntartható legyen a folyamatos üzem.  

 

Üzemi folyamatok: 

- Lágy + csont  

- Lágy + csont malmi rész  

- Tollvonal  

- Légtisztítás  

 

Tervezett feldolgozó kapacitás:  

- 1. vonal 5 t/h nyersanyag feldolgozó kapacitású húsliszt és takarmányzsír gyártó technológia  

- 2. vonal 2 t/h nyersanyag feldolgozó kapacitású toll-liszt gyártó technológia  

 

A telep tervezett kapacitása vonalanként (nyersanyagra vonatkozik):  

- Húsliszt: 120 t/nap lágy + csont (húsliszt alapanyag) 

- Toll-liszt: 48 t/nap vágóhídi nedves toll (toll-liszt alapanyag) 

 

(Húsliszt: Évi 300 munkanap szorozva napi 24 h működéssel szorozva a technológiai vonal 

kapacitásával 5 t/h húsliszt: 36 000 t/év. 

Toll-liszt: Évi 300 munkanap szorozva napi 24 h működéssel szorozva a technológiai vonal 

kapacitásával 2 t/h toll-liszt: 14 400 t/év) 

 

Fajlagos végtermék mennyiségek:  

A tervezett technológia átlagos összetételű friss alapanyag esetén folyamatos üzemre vonatkoztatva a 

következő gyártott végtermék mennyiséget biztosítja:  

 

- húsliszt feldolgozó vonal:  

Húsliszt mennyiség: 16% az alapanyagra vetítve  

Takarmányzsír: 10% az alapanyagra vetítve  
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- toll-liszt feldolgozó vonal:  

Toll-liszt mennyisége: 30% az alapanyagra vetítve  

Fajlagos energia felhasználás:  

- húsliszt vonal:  

gőz ( 6 bar) 0.8 t azaz 2 GJ/1 t nyersanyag  

elektromos energia 85 kWh/1 t nyersanyag  

 

- toll-liszt vonal:  

gőz ( 6 bar) 1t azaz 2,6 GJ/ 1 t nyersanyag  

elektromos energia 90 kWh/ 1 t nyersanyag  

 

1. Húsliszt - takarmányzsír vonal  

 

A baromfi vágási melléktermék vákuumvezetéken keresztül érkezik az Alapanyag fogadó-átlövő 

tartályokba. Az átlövő tartályok nyomástartó berendezések, V=9 m
3
, mérőcellákkal, késtoló zárakkal, 

sűrített levegő csatlakozásokkal, folyamatvíz szelepekkel szerelt, anyaguk rozsdamentes acél. A 

tartályok töltése folyamatos tömegmérés mellett történik. A folyamatvíz adagolást az átlövő tartályba a 

technológia igényei szerint végzik. Az alapanyagot sűrített levegővel szállítják a sterilizáló berendezésbe.  

A sterilizátor egy egyedi gyártású nyomástartó berendezés rozsdamentes anyagból, erősített, 

alapkeretre ültetett könnyen szerelhető rotorral, hőszigetelt kivitelben. Fekvőhengeres tartály, keverővel 

szerelt, palástfűtéssel ellátva. V=8,5 m
3
, Pelektromos=50 kW, hozzátartozó elektromos 

kapcsolószekrénnyel. A sterilizátor 7 bar nyomású telített gőzzel van fűtve. A berendezés a hőmérséklet, 

a nyomásméréséhez és a paraméterek rögzítéséhez szükséges műszerekkel, szerelvényekkel szerelt. A 

felfűtés, sterilizálás, nyomás-elengedés, töltés, ürítés automatikus. A hőkezelt anyagot saját nyomásával 

puffertartályba, ún. közbenső tartályba továbbítják. A sterilizátorból a gőz ciklonon keresztül távozik a 

kondenzátor felé. A ciklon - rozsdamentes anyagból gyártott, V=1 m
3
 - leválasztja a nyomással 

estlegesen távozó részecskéket, melyek a nyomás elengedését követően a sterilizátorba ürítődnek a 

pneumatikus késtolózáron keresztül. A biztonsági tartály rozsdamentes anyagból készült, V=0,8 m
3
 egy 

2. lépcsős részecskeleválasztó, mely megvédi a kondenzátort a ciklonból esetlegesen túllőtt részecskék 

lerakódásától.  

A közbenső tartály egy szerkezeti acélból gyártott, alapkeretre ültetett, hőszigetelt, V=24 m
3
, 

Pelektromos=5,5 kW mérőcellákkal, keverővel, késtolózárakkal szerelt, a sterilizált anyag tárolására és 

homogenizálására szolgál. Az „átlövéskor” felszabaduló gőz ciklonon keresztül a kondenzátorra jut. A 

ciklon által leválasztott részecskéket automatikusan ürítik vissza a sterilizátorba pneumatikus 

késtolózárakon keresztül. A biztonsági tartályba került részecskék a szennyvízbe kerülnek (ennek 

mennyisége minimális).  

A kondenzátor A=100 m
2
 csöves felépítésű felületi hőcserélő, rozsdamentes anyagból mely vízkőbontó 

berendezésekkel szerelt. Hűtése a víz-visszahűtő tornyok hűtővizével történik. A hűtővíz keringetését 

szivattyúk végezik. A víz-visszahűtő tornyok hűtőventilátorokkal, keringető szivattyúkkal, felületnövelő 

betétekkel, tárolómedencével szereltek és a medencék víztere közös. A hűtővíz szintje és hőmérséklete 

műszerekkel szabályozott.  

A közbenső tartályból pneumatikus működtetésű késtolózárakon és adagolózsilipen keresztül a sterilizált 

anyagot forgódobos rostára juttatják gravitációsan.  

A forgódobos rosta, melynek része egy ülepítő tartály, leválasztja a 8-10 mm-nél nagyobb szemcséket, 

melyek szállítócsigán keresztül a szárítóba kerülnek. A rostán átfolyó fázisból az ülepítő tartályban 

leválasztják a gravitációsan könnyen ülepíthető részecskéket, amelyeket szállítócsigával a szárítóra 

juttatnak. Az ülepítő tartály szintérzékelő műszerekkel szerelt.  

Az ülepítő tartályból szivattyúval szállítják az anyagot a centrifugális trikanterre. A berendezés egy 

kifejezetten erre a célra kiválasztott Flottweg trikanter, Pelektromos össz=52 kW, hozzátartozó elektromos 

kapcsolószekrénnyel, mely szétválasztja a szilárd fázist a könnyű és a nehéz lé fázisoktól. A szilárd 
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fázist szállítócsigával juttatják a szárítóba. A csigáról lehetőség van a egy másik csigára hordani, mely 

egy by-pass ág a két technológiai vonal között. A trikanteren  leválasztott lé fázisokat (folyamatvíz – 

nehéz lé fázis, zsír – könnyű lé fázis) forgódobos lérostákra vezetik. A lérostán az ún. húsliszt idegen 

anyagok (műanyag, zsineg, stb.) kerülnek kiválasztásra. A lérosta gyűjtőtartálya szintérzékelőkkel 

szerelt. A lérosták által leválasztott húsliszt idegenanyag tároló edényekbe kerül – az edények lehetnek 

pl. műanyag konténerek. A folyamatvíz a folyamatvíz tartályba kerül.  

A folyamatvíz tartály szintmérővel, szivattyúkkal, késtolózárakkal, gömbcsapokkal szerelt. A tartályból a 

folyamatvizet a bepárlóba vagy a sterilizátorokba juttathatják vagy lehetőség van annak kiszerelésére. A 

könnyű lé fázis előmelegítő tartályba V=2 m
3
 kerül, majd ezen keresztül a függőleges tengelyű kétfázisú 

szeparátorra juttatják szivattyúval. A berendezés egy kifejezetten erre a célra kiválasztott Flottweg 

szeparátor, Pelektromos=15 kW, hozzátartozó elektromos kapcsolószekrénnyel, mely a folyadékot két 

fázisra választja: zsír, iszap. A zsír zsírszedő edénybe V=100 l, majd onnan szivattyúval a zsírtároló 

tartályok egyikébe vagy az antioxidáns adagoló tartályba kerül. A zsírtároló tartályok egyenként V=50 

m
3
-es térfogatúak. A tartályok fűtőbetéttel, hőmérséklet távadóval, motoros gőzszeleppel, szintmérővel 

szereltek. A zsír tartálykocsival kerül elszállításra. A tartálykocsi töltése szivattyúval történik.  

A szeparátor által leválasztott iszap, iszapszedő edénybe V=100 l kerül. Az iszapot szivattyúval juttatják 

a szárítóba.  

A folyamatvíz szivattyúval a bepárló egységre kerül. A bepárló a szárítón elpárologtatott víz 

gőzenergiájával hőcserélőn keresztül fűtött vákuummal működő sűrítő berendezés. A bepárló egység 

cirkulációs, fekvőhőcserélős berendezés a hozzátartozó pneumatikus és biztonsági szelepekkel, 

refraktométerrel, szivattyúkkal és távadókkal szerelve.   

 

A bepárlóban elpárologtatott vizet (gőz formájába) a spricckondenzátor egységre vezetik. A 

spricckondenzátor lemezes hőcserélővel, keringető szivattyúkkal, hőmérséklet távadókkal, nyomás 

távadókkal, szintérzékelőkkel, szelepekkel, csapokkal, ventilátorral szerelt berendezés. A pára 

kondenzálása porlasztott kondenzátum függönybe történik. A hűtést a lemezes hőcserélőn keresztül 

végzik, a vízvisszahűtő tornyok hűtővizével.  

 

A besűrített folyamatvíz sűrítmény tartályba kerül. A sűrítmény tartályból szivattyúval adagolják a 

sűrítményt a szárítókba. A bepárló egység tisztítását a CIP tartály végzi.  

 

A szárító A=150 m
2
 felületű, Pelektromos= 70 kW, hozzátartozó elektromos kapcsolószekrénnyel, vízszintes 

tengelyű fűtött forgórésszel folyamatos üzemmódban működő berendezés. A szárítóban a víztartalom 

8% alá csökken. Az elpárologtatott víz gőz formájában a bepárló hőcserélőjére vagy közvetlenül a 

spricckondenzátorra kerül. Az esetleges gyártásközi termék visszaöntéséről a Big-bag visszaöntő 

berendezés gondoskodik, mely bolygatókkal, szállítócsigákkal szerelt rozsdamentes berendezés.  

 

A leszárított húslisztet a malmi részbe juttatják. A liszt továbbítása szállítócsigával, elevátorral, 

szállítócsigával történik a hűtő-homogenizáló tartályba. A HM 1.4-es csigán keresztül lehetőség van by-

pass a tollvonal T 4.3-as csigájára hordani. A hűtő-homogenizáló tartályban a lisztet folyamatosan 

keverik, a berendezéshez tartozó szállítócsiga, elevátor (HM 2.1) és szállítócsiga (HM 2.2) segítségével. 

Amikor a tartály megtelt megkezdik annak ürítését a kalapácsos darálóra mágnesen keresztül. 

  

A kalapácsos darálón elvégezzük a húsliszt őrlését. A daráló hűtéséről és a porszűrésről a porszűrő 

berendezés gondoskodik. A darált húslisztet szállítócsigával, elevátorral, mágnesen és fémdetektoron 

keresztül szállítócsigával juttatják az ellenőrző dobrostára. A fémdetektor által leválasztott, fémmel 

szennyezett lisztet forgódobos rostára juttatják, ahol a fémszennyeződés leválasztásra kerül, a fémtől 

mentesített liszt pedig visszakerül a HM 5.5 szállítócsigába. A fémszennyeződés bármilyen 

tárolókonténerbe gyűjthető. 
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A dobrostáról a nem-megfelelő szemcseméretű húslisztet szállítócsigával (HM 5.1), elevátorral (HM 5.2) 

és szállítócsigával (HM 5.3) juttatják vissza a hűtő-homogenizáló tartályba. Az esetleges gyártásközi 

termék visszaöntéséről a Big-bag visszaöntő berendezés gondoskodik, mely bolygatókkal, 

szállítócsigákkal szerelt rozsdamentes berendezés. 

  

A dobrostáról a megfelelő szemcseméretű húsliszt közvetlen a tároló siló tartályokba (HM 6; HM 7; HM 

8) jut szállítócsigákon (HM 5.4; HM 5.5), elevátoron (HM 5.6) és szállítócsigán (HM 5.7) keresztül.  

 

A húsliszt tároló siló tartály a liszt tárolására, homogenizálására és hűtésére szolgál alján egyenként 4 

db szállítócsigával. A tartály keverése időszakos, a melyet az adott tartályhoz tartozó szállító csigákkal 

és elevátorokkal végeznek. 

  

A tartályokból a húsliszt szállítócsigákon keresztül a kiszerelő - zsákoló berendezésre vagy ömlesztve 

kiadásra kerül. A kiszerelő berendezéssel 20 - 50 kg nettó tömegre egalizált zsákokba vagy 1000-1500 

kg nettó tömegre egalizált bigbag zsákba történik a kiszerelés. A silótartályok elszívása zsákos 

porszűrőn (HM 11) keresztül történik.  

 

A teljes technológia automatikusan működik, emberi beavatkozást nem igényel, csak ellenőrzést. A 

vezérlés PLC-n keresztül történik. A technológia paraméterei szabadon állíthatók és változtathatók. Az 

adatok rögzítése folyamatos, minden paraméter visszanézhető, ellenőrizhető.  

 

2. Toll-liszt vonal  

 

A vágóhídi nedves toll szállítása, a csővezetéken történik, amit toll víztelenítő berendezésen 

víztelenítenek. A víztelenített toll szállítószalagon kerül betöltésre a sterilizátorokba.  

A sterilizátorok egyedi gyártású nyomástartó berendezések rozsdamentes anyagból, erősített, 

alapkeretre ültetett könnyen szerelhető rotorral, hőszigetelt kivitelben. Fekvőhengeres tartály, keverővel 

szerelt, palástfűtéssel ellátva. V=8,5 m
3
, Pelektromos=50 kW, hozzátartozó elektromos 

kapcsolószekrénnyel. A sterilizátor 7 bar nyomású telített gőzzel van fűtve. A berendezések a 

hőmérséklet, a nyomásméréséhez és a paraméterek rögzítéséhez szükséges műszerekkel, 

szerelvényekkel szerelt. A felfűtés, sterilizálás, nyomás-elengedés, töltés, ürítés automatikus. Mindkét 

sterilizátor egyenként 4db mérőcellával szerelt. A hőkezelt anyagot saját nyomásával puffertartályba, ún. 

közbenső tartályba továbbítják. A sterilizátorokból a gőz az adott sterilizátorhoz tartozó ciklonon, 

valamint biztonsági tartályokon keresztül távozik a kondenzátorok felé. A ciklonok rozsdamentes 

anyagból gyártott berendezések, V=1 m
3
 - leválasztja a nyomással estlegesen távozó részecskéket, 

melyek a nyomás elengedését követően a sterilizátorba ürítődnek a pneumatikus késtolózáron keresztül. 

A biztonsági tartályok  rozsdamentes anyagból készülnek, egyenként V=0,8 m
3
 egy 2. lépcsős 

részecskeleválasztók, mely megvédi a kondenzátort a ciklonból esetlegesen túllőtt részecskék 

lerakódásától.  

A közbenső tartály V=24 m
3
, Pelektromos=5,5 kW mérőcellákkal, keverővel, késtolózárakkal szerelt, a 

sterilizált anyag tárolására és homogenizálására szolgál. Az „átlövéskor” felszabaduló gőz ciklonon 

keresztül a kondenzátorokra jut. A kondenzátorok A=100 m
2
 csöves felépítésű felületi hőcserélők, 

rozsdamentes anyagból mely vízkőbontó berendezésekkel szerelt. A ciklon és a kármentő tartály 

tartalmát automatikusan ürítik vissza a sterilizátorba pneumatikus késtolózárakon keresztül.  

A hidrolizált toll a tartályból szállítócsigával jut a szárítóra vagy by-pass oldalon a másik szárítóra.  

A szárító A= 100 m
2
, Pelektromos= 45 kW, hozzátartozó elektromos kapcsolószekrénnyel, működése 

folyamatos, vízszintes tengelyű fűtött forgórésszel, ahol hidrolizált toll nedvességtartalma 8 % alá 

csökken. A szárítóban elpárologtatott vizet gőz formájában spricckondenzátor egységre vezetik. Az 

esetleges gyártásközi termék visszaöntéséről a Big-bag visszaöntő berendezés gondoskodik, mely 

bolygatókkal, szállítócsigákkal szerelt rozsdamentes berendezés.  
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A spricckondenzátor egység spricckondenzátorral, lemezes hőcserélővel, keringető szivattyúkkal, 

hőmérséklet távadókkal, nyomás távadóval, szint érzékelőkkel, gömbcsapokkal, mágnes szeleppel, 

ventilátorral szerelt berendezés. A pára kondenzálása porlasztott kondenzátum függönybe történik. A 

hűtést a lemezes hőcserélőn keresztül végzik, a vízvisszahűtő tornyok hűtővizével.  

A leszárított toll-lisztet a malmi részbe juttatják. A liszt továbbítása szállítócsigával (T 4.1), elevátorral (T 

4.2), szállítócsigával (T 4.3) történik az 1. ellenőrző rostán keresztül a hűtő-homogenizáló tartályba. A 

hűtő-homogenizáló tartályban a lisztet folyamatosan keverik, a berendezéshez tartozó szállítócsiga, 

elevátor és szállítócsiga segítségével. Amikor a tartály megtelt, megkezdik annak ürítését a kalapácsos 

darálóra mágnesen keresztül.  

A kalapácsos darálón elvégezik a toll-liszt őrlését. A daráló hűtéséről és a porszűrésről a porszűrő 

berendezés gondoskodik. A darált lisztet szállítócsigával (T 8.1), elevátorral (T 8.2), szállítócsigával (T 

8.3) juttatják mágnesen és fémdetektoron keresztül, onnan szállítócsigával  juttatják az ellenőrző 

dobrostára.  

A fémdetektor által leválasztott, fémmel szennyezett lisztet forgódobos rostára juttatják, ahol a 

fémszennyeződés leválasztásra kerül, a fémtől mentesített liszt pedig visszakerül a szállítócsigába. A 

fémszennyeződés bármilyen tárolókonténerbe gyűjthető.  

A by-pass alkalmazásra a T 8.3 csigáról van lehetőség, mely a T 8.4 csigán keresztül hord a lágy + 

csont malmi rész szállítócsigájára (HM 1.3).  

A dobrostáról a nem-megfelelő szemcseméretű lisztet szállítócsigával (T 10.3), elevátorral (T 10.4) és 

szállítócsigával (T 7.2) juttatják vissza a hűtő-homogenizáló tartályba. Az esetleges gyártásközi termék 

visszaöntéséről a Big-bag visszaöntő berendezés gondoskodik, mely bolygatókkal, szállítócsigákkal 

szerelt rozsdamentes berendezés.  

A dobrostáról a megfelelő szemcseméretű toll-liszt közvetlenül a tároló siló tartályokba jut szállítócsigán 

(T 10.0; T 10.1), elevátoron (T 10.2) és szállítócsigán (T 10.6) keresztül.  

A toll-liszt tároló silótartályok a liszt tárolására, homogenizálására és hűtésére szolgál alján egyenként 4 

db szállítócsigával. A tartály keverése időszakos, a melyet az adott tartályhoz tartozó szállító csigákkal 

és elevátorokkal végeznek.  

A tartályokból a liszt szállítócsigákon keresztül a kiszerelő - zsákoló berendezésre vagy ömlesztve 

kiadásra kerül. A kiszerelő berendezéssel 20 - 50 kg nettó tömegre egalizált zsákokba vagy 1000-1500 

kg nettó tömegre egalizált bigbag zsákba történik a kiszerelés. A silótartályok elszívása közösen a lágy + 

csont vonal zsákos porszűrőjén (HM 11) keresztül történik.  

A teljes technológia automatikusan működik, emberi beavatkozást nem igényel, csak ellenőrzést. A 

vezérlés PLC-n keresztül történik. A technológia paraméterei szabadon állathatók és változtathatók. Az 

adatok rögzítése folyamatos, minden paraméter visszanézhető, ellenőrizhető.  

 

Elszívás 

Az üzemépületben óránként minimum 3-4-szeres légcsere szükséges a tevékenység szaghatása miatt. 

Az üzemépületen belül elszívó gerincvezetéket helyeznek el, amelyen állítható zsaluk vannak. A 

gerincvezetékbe csatlakoznak a „helyi elszívás” csővezetékei. A beépített elszívás kapacitása 70 000 

m
3
/óra. 

Az elszívó gerincvezetéket kivezetik az üzemépületből és azt légmosó kamrára (L 1) csatlakoztatják. A 

légmosó kamrában az elszívott levegőt, vízfüggönyön keresztül juttatjuk a 2. lépcsős légmosásra (L 2) 

ventilátor közreműködésével (L 3). A légmosó kamrában kioldásra és semlegesítésre kerülnek a 

levegőben lévő, vízben oldható bűzös gázok. A ventilátor a biofilterbe (L 4) juttatja az előtisztított levegőt. 

A biofilter a levegőt megszűri a zavaró szaghatást eredményező gázoktól. A zárt Biofilterből kivezetett, 

már zavaró szaghatástól mentesített levegő egy kürtőn – pontforráson – keresztül távozik a légkörbe. 

 

A tervezett biofilter technológia ismertetése: 

A soros kapcsolású légmosó kamrák a szaghatást okozó vízben oldható, illetve a kénhidrogén és az 

ammónia, majd teljes mennyiségét abszorbeálják, semlegesítik, ami a szennyező komponensek 

kiszűrése mellett a biofilter mikroflórájának megtartása miatt is fontos technológiai lépés (az ammónia és 
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a kénhidrogén a mikróbákat mérgezi). Az 1. számú légmosó kamra a por szennyeződést is eltávolítja. A 

légmosó kamrákat követően a levegőt ventilátor továbbítja a biofilterre. A biofilterből kilépő kezelt levegő 

egy kürtőn át jut majd a környezetbe. 

 

A biofilter egy szilárdágyas reaktor, amelyben egy aránylag nagy porozitású szilárd töltet található. A 

mikroorganizmusok ennek a szilárd töltetnek a szemcséire telepednek meg. A tisztítandó levegő ezen a 

közegen átáramlik át és eközben a felületi biofilmbe beoldódó szennyező anyag az ott található 

mikroorganizmusok által lebomlik. A biofilmben lévő mikroorganizmusok életkörülményeinek 

biztosításához szükséges vizet a beépített nedvesítő berendezés biztosítja. A nevesítést végző 

permetlé, egy része csurgalék víz formájában a szennyvízbe kerül. A technológiából kilépő szennyvíz 

mennyisége napi 3-4 m
3
. Az alkalmazott töltet természetes faapríték, élettartama 5 év. Kimerülést 

követően a töltet komposztálással, vagy tüzelőanyagként hasznosítható. 

A tervezett biofilter a 450 m
2
 alapterületű, alulról és 4 oldalról vasbeton oldalfalakkal határolt. Az 

építmény fedése erősített, gáztömör PVC fóliával lesz megoldva. A beton medence belülről 2 mm vastag 

PE fóliával bélelt. Az építmény zárt belső terében 30 cm magasan perforált PE műanyag rácson 

egyenletes elterítve, ellenőrzött szemcseméretű fa háncs és rönk apríték kerül elhelyezésre töltetként. A 

töltet mennyisége 900 m
3
. A biofilter nyomásvesztesége 200-800 Pa. A nedvesítéshez használt 

csatlakozócső mérete DN25, a szennyvízvezeték mérete DN110. A belépő légcsatorna mérete DN1600. 

A légmosó kamrákba belépő csövön, a légmosó kamrákból kilépő csövön és a kürtőn szabványos 

mérőhelyek kerülnek kialakításra. 

 
Referenciaként bemutatásra került: 

A Katech Zrt. szarvasi üzemében több éve működik a fent leírt technológia. A biofilter Szarvason 2018 

évben lett megépítve és beüzemelve. A Katech Zrt. folyamatosan több mint 10 éve bűz méréseket 

végez. A méréseket a KVI-PLUSZ végzi. Az üzemből kijutó, a légtisztító rendszerbe belépő levegő szag 

koncentrációja 4000- 5000 SZE/m
3
. A szag jellege: fehérje bomlásra jellemző szag. A légmosó kamrákat 

követően a biofilter előtt a szag koncentrációja 1500-2500 SZE/m
3
. A szag jellege változatlanul fehérje 

bomlásra jellemző szag.  

A biofilterből kilépő (kürtőből vett minta) szag koncentrációja < 500 SZE/m
3
. A szag jellege a biofilter 

töltet jellemző illata, amely erdei avar-fa apríték illat. 

A légtisztító technológia hatásfoka közel 100 %, mivel a tevékenységre jellemző fehérje bomlásra 

jellemző szagot teljesen megszünteti. 

 

A késztermék mennyiségi, minőségi jellemzői 

Anyagmérleg: 

 

Húsliszt vonal input-output: 

Alapanyag     120 t/nap x 300 nap =  36 000 t/év 

Adalékanyag (antioxidáns) 20kg/nap x 300 nap =           6 t/év 

 

Input mindösszesen     36 006 t/év 

 

Kihozatalok a húsliszt vonalon: 

 

Húsliszt 16 % - alapanyagra vetítve  120 t/nap x 0,16 = 19,2 t/nap = 5 760 t/év 

Zsír    10 % - alapanyagra vetítve  120 t/nap x 0,10 = 12   t/nap  = 3 600 t/év 

 

Input mindösszesen  36 006 t/év 

Output mindösszesen   9 360 t/év 

Különbség   26 646 t/év 
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(a különbség elpárologtatott nedvességtartalom alapanyagból, amely kondenzátum formájában 

szennyvízként jelentkezik) 

 

Szennyvízmennyiség 88,82 t/nap x 300 nap = 26646 t/év 

 

Toll-liszt vonal input-output: 

 

Alapanyag       48 t/nap x 300 nap =  14 400    t/év 

Adalékanyag (antioxidáns)    7kg/nap x 300 nap =          2,1 t/év 

 

Input mindösszesen     14 402,1 t/év 

 

Kihozatal a toll-liszt vonalon: 

 

Toll-liszt 30 % - alapanyagra vetítve  48 t/nap x 0,3 = 14,4 t/nap = 4 320 t/év 

 

Input mindösszesen  14 002,1 t/év 

Output mindösszesen   4 320    t/év 

Különbség     9 682,1 t/év 

 

(a különbség elpárologtatott nedvességtartalom alapanyagból, amely kondenzátum formájában 

szennyvízként jelentkezik) 

 

Szennyvízmennyiség 32, 27 t/nap x 300 nap = 9 682,1 t/év 

 

Késztermék tárolása kiszállításig 

A húsliszt és toll-liszt Bigbagben kizsákolva a készáru raktárban kerül tárolásra, az ömlesztett kiadáshoz 

a lisztet silótartályokban tárolják a malmi részben. A zsírt zsírtároló tartályokban tárolják (2 db) amelyek 

egyenként V=50 m
3
-es térfogatúak. A zsír tartálykocsival kerül elszállításra. A tartálykocsi töltése 

szivattyúval történik. 

 

Késztermék felhasználása (Takarmányozás, ipari felhasználás.) 

A Húsliszt valamint toll-liszt: Petfood, aquakultúra eleség alapanyag. 

A zsír takarmánykeverőkbe, Petfood gyártó üzemekbe, bármely takarmány alapanyagaként vagy eleség 

alapanyagként kerülhet felhasználásra vagy kozmetikai és műszaki célokra, mint alapanyag (pl. Biodízel) 

 

Részletes Technológiai leírást az eljárás során benyújtott dokumentáció tartalmaz. 

 

A kérelem elbírálása: 

A tevékenység Korm. rendelet 2. számú melléklet 10. Állati anyagok feldolgozása pontjába besorolható: 

” Állati tetemek vagy állati melléktermékek ártalmatlanítása vagy újrafeldolgozása 10 tonna/napnál 

nagyobb kezelési kapacitással.” 

A fentiek alapján a tervezett tevékenység a Korm. rendelet 1. § (3) c) pontja alapján egységes 

környezethasználati engedély köteles. 

Az alapanyag baromfi vágási melléktermék, amelyek a 45/2012 (V.8.) VM rendelet alapján az 1069/2009 

EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet, valamint a 142/2011 EU Bizottság rendelete szerint a 3-as 

kategóriába tartozik.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) 

bekezdése alapján a Kormányhivatal az eljárás megindítását követő 8 napon belül 62-1/2020. számon 
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függő hatályú végzést hozott, amelyhez nem fűződik joghatás, mivel a Kormányhivatal az ügyintézési 

határidőn belül az ügy érdemében döntött.  

 

Az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget - ha jogszabály 

másként nem rendelkezik - a kérelmező ügyfél előlegezi. Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel 

összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 

469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági 

eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj. A benyújtott kérelem elbírálására irányuló 

eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. 

Tevékenység: állati melléktermékek újrafeldolgozása  

A díj mértéke a Díjrendelet 3. számú melléklet 6. pontja (állati anyagok feldolgozása) alapján 2.100.000,- 

Ft.  

Az eljárás során az igazgatási szolgáltatási díjat a környezethasználó a 62-2/2020. számú hiánypótlási 

felhívásra megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel. 

A Kormányhivatal a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b.) pont értelmében a kérelem benyújtását 

követően a nyilvánosság biztosítása érdekében hivatalában, valamint honlapján közleményt tett közzé. 

Egyidejűleg a 62-3/2020. sz. ügyiratában megküldte a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a 

tevékenység telepítési helye szerinti település, vagyis Kisvárda Város Jegyzőjének közhírré tétel 

céljából, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. A kifüggesztés időtartama alatt sem a 

Kormányhivatalhoz, sem az érintett település jegyzőjéhez nem érkezett lakossági észrevétel. 

A Kormányhivatal a 62-4/2020. sz. végzésével megkereséssel fordult a Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatósághoz, mint a természeti értékek természetvédelmi kezelőjéhez, hogy az ügy tárgyát képező 

ingatlan(ok) vonatkozásában rendelkezésükre álló természetvédelmi adatokról, illetve az eljárás 

szempontjából releváns tényekről tájékoztasson. Jelen végzésben tájékoztatva lett a Hortobágyi Nemzeti 

Park Igazgatóság, mint a természeti értékek természetvédelmi kezelője, hogy ügyféli nyilatkozatot is 

tehet az ügyben. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 1280-2/2020. számú levelével az alábbi tájékoztatást adta: 

„A megkeresésben megjelölt Kisvárda 016/60 hrsz.-ú ingatlan nem képezi részét sem védett, sem 

Natura 2000 területnek, továbbá a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisa alapján az ügy 

megítélése szempontjából releváns természeti érték előfordulásáról nem rendelkeznek 

információval. Tájékoztatom ugyanakkor, hogy a tárgyi ingatlanról viszonylag kis távolságban 

található az „Ajaki-rét” megnevezésű ex lege védet  lápterület. 

A rendelkezésemre álló adatok és információk alapján a Várda Meat Kft. (4600 Kisvárda, Ipari út 9.) 

által a Kisvárda 016/63 hrsz.-ú ingatlanon tervezett „Állati Fehérje Feldolgozó Üzem” megkeresés 

mellékleteként megküldött dokumentumok szerinti egységes környezethasználati engedélyezését 

elfogadhatónak tartom. Javaslom ugyanakkor felhívni a beruházó figyelmét, hogy a tervezett üzem 

sem a kivitelezés, sem az üzemelés során nem eredményezheti az országos jelentőségű védett 

lápterület semmilyen jellegű károsodását.” 

 

A Kormányhivatal a 62-5/2020. számú végzésével hiánypótlási felhívást küldött az ügyfél részére, 

amelyet teljeskörűen teljesített 2020. január 21.-én. 

 

A Kormányhivatal az eljárás során a 62-6/2020. számú ügyiratban az Ákr. 55. § (1) bekezdése, továbbá 

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1), 2. § és a rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2., 3., valamint 6. 

pontja alapján szakhatósági állásfoglalást kért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságtól. 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/1285-1/2020.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában az egységes környezethasználati engedély 7. pontjának teljes körű 

felülvizsgálatával, a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett hozzájárult az engedély 

módosításához, amelyet az alábbiakkal indokolt: 

„A Főosztály 2020. január 30-án érkezett 62-6/2020. számú megkeresésében a Várda Meat Kft. 

(4600 Kisvárda, Ipari út 9.) mint környezethasználó által kérelmezett, Kisvárda 016/63 hrsz. alatti 

ingatlanon tervezett állati fehérje feldolgozó üzem egységes környezethasználati engedélyezése 

ügyében indult eljárásban kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását. 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontja 

alapján: 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz 

elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, 

jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak 

elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást 

gyakorol.” 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, 

mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban 

meghatározott előírások érvényesíthetők-e.” 

A rendelkező részben foglalt előírások maradéktalan betartásával végzett tevékenység vízbázis, 

illetve vízvédelmi szempontból, a felszíni és felszín alatti vizekre károsító hatással nem jár, a károsító 

hatás megelőzhető, kizárható. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra 

hatást nem gyakorol, közüzemi vízbázist nem érint. 

A benyújtott dokumentáció alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbiakat állapította meg: 

- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. 

(XII. 25.) KvVM rendelet és a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi térkép 

alapján Kisvárda település a felszín alatti víz állapota szempontjából az érzékeny felszín alatti 

területek közé került besorolásra. 

- A Várda Meat Kft. Kisvárda város külterületén (016/63 hrsz.) állati melléktermék feldolgozó üzem 

megvalósítását tervezi, azzal a céllal, hogy a mellette lévő Master-Good Kft. üzemeltetésében lévő 

Kisvárda 3180/1 hrsz.-ú területen lévő baromfi vágóhídról zárt csővezetéken érkező vágási 

mellékterméket két technológiai vonalon feldolgozza és készterméket állítson elő. 

A tervezett állati melléktermék feldolgozó üzem önálló beruházásként, önálló telken kerül 

megvalósításra. Az állati melléktermék (fehérje) feldolgozó üzembe az alapanyag a szomszédos 

területen lévő Master-Good Kft. üzemeltetésében lévő feldolgozó üzemből érkezik. 

- A telephely ÉK-i része a sérülékeny földtani környezetű Kisvárda II. Vízmű H-4777-1/2004. 

számú határozattal kijelölt hidrogeológiai védőövezete „B” zónájától ~25 m-re helyezkedik el. A 

közelben található a Kisvárda városi II. sz. vízmű 5 db mélyfúrású kútja. 

- A tervezett telephely technológiai és szociális vízigénye a mellette lévő Master-Good Kft. 

üzemeltetésében lévő Kisvárda 3180/1 hrsz.-ú területen lévő baromfi vágóhíd üzemtől kerül majd 

átadásra a telepen belüli vízhálózat kiépítésével, épületekbe történő vízbekötéssel.  

- A keletkezett szociális és technológiai szennyvíz a Master-Good Kisvárda 3180/1 hrsz.-ú 

területen lévő baromfi vágóhíd üzemi szennyvíz előtisztítóján keresztül a városi szennyvízcsatorna 

hálózatba kerül bevezetésre, amely vonatkozásában benyújtásra került a Nyírségvíz Zrt. befogadó 

nyilatkozata. 

A csurgalékvíz és egyes technológiai szennyvizek gyűjtése zárt rendszerű, földalatti, vízzáró 

aknákban történik, majd innen kerülnek a szennyvíz előtisztítóra kezelésre. 

- A Master-Good Kft. Kisvárda, Ipari út 9. szám alatti telephelyére vonatkozóan rendelkezik az 

üzem egyedi kutas vízellátására, szennyvíz-előtisztítására és csapadékvíz elhelyezésére 

vonatkozóan kiadott 36500/99-6/2017.ált., 36500/316-3/2017.ált., 36500/5180-17/2016.ált., 1255-

10/2015., 1965-1/2015., 1255-4/2015., 714-8/2014., 159-6/2012., 395-3/2011., 453-3/2010., 10614-

6/2006. és H-4604-13/2004. számú határozatokkal módosított 937-125/2003. számú (vksz.: 2/138-



 27 

1977.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, melynek érvényességi ideje 2023. január 31. A 

vízjogi üzemeltetési engedélyt a vízátadásra és a szennyvíz fogadására vonatkozóan módosítani 

szükséges. 

- A határos élelmiszer ipari üzem területén lévő víztározó medencéből tervezett az oltóvíz 

biztosítása. 

- A telken a térburkolaton összegyűlő csapadékvíz és a tetőfelületről levezetett csapadékvíz 

szennyezettsége határérték alatti (tiszta csapadékvíz), ezért az közvetlenül vezethető a kiépített 

csapadékelvezető hálózatba, illetve elszikkasztható. 

A telephelyen folytatott tevékenységek felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának, a felszín alatti vizek 

minőségének, állapotváltozásának ellenőrzésére talajvízfigyelő monitorig rendszer és a 

talajvízminőség állapotváltozásának rendszeres figyelése indokolt, különös tekintettel a közeli 

vízbázis és a közelben üzemelő vízműkutakra. 

A fedett, szigetelt aljzatú épületekben végzett tevékenység, a vízzáróan és zárt rendszerben 

kialakított szennyvíz, csurgalékvíz és hígtrágya tárolás, valamint a technológiai fegyelem szigorú 

betartása mellett végzett tevékenység esetén a felszín alatti és felszíni vizek szennyeződése 

kizárható. 

A tevékenységek végzésének vízvédelmi feltételeiről, követelményeiről a felszín alatti és felszíni 

vizek jó minőségi állapotának elérése, biztosítása érdekében a vizek szennyeződésének 

megelőzéséről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bekezdése, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet 4. és 9. §-a alapján rendelkeztem. 

A létesítmények gondos üzemeltetése, karbantartása, a technológiai fegyelem szigorú betartása 

mellett szennyezőanyag a környezetbe nem kerülhet, a kültéri csapadékvizek, a felszíni és felszín 

alatti vizek szennyeződése megelőzhető. A vizek szennyeződésének megelőzésére, kizárására 

vonatkozóan külön előírást tettem. 

A felszín alatti víz veszélyeztetésével, terhelésével járó tevékenységek jellemzőire vonatkozó 

részletes FAVI adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változás bejelentéséről a 219/2004. (VII. 

21.) Korm. rendelet 16. § (8) bekezdései alapján rendelkeztem. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben, valamint a 

vízjogi üzemeltetési engedélyekben előírtak betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, 

valamint a technológiai rend betartásával nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti 

vízkészletekre, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendeletben, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben 

foglalt követelmények betartása biztosítható.  

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 

66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.) 10. 

§ (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló 

hatósági eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok 

érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.  

A Kvt. 66/A §. (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem 

járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy 

károsítana. 

A fentiek értelmében jelen eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok 

érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 

szóló 221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben és a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-

gazdálkodási tervéről (VGT2) szóló 1155/2016. (III.31.) Korm. határozatban foglaltaknak való 

megfelelőséget. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján, az egyes 

közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 

29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontjában megállapított 
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szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 

Ákr.) 55. § alapján, a 80. §-ban meghatározott formában, a 81. § -nak megfelelő tartalommal hozta 

meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodási 

hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében, továbbá a 

vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. 

rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági 

állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles megadni. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást az Ákr. 116. § (1) bekezdésére tekintettel adtam. 

Az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 

5.), mint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerv a 36500/1473-1/2020.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásával az ipari baleseteknek és katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével 

kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontból hozzájárult, állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: 

„Az Ügyfél kérelmére indult egységes környezet használati felülvizsgálati ügyben a Szabolcs- 

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala, mint engedélyező hatóság 

megkereste a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint első fokú 

katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából, az egyes közérdeken 

alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 1. melléklet (Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok) 9. 

táblázat (Környezet- és természetvédelmi ügyek) 6. sora (Az ipari baleseteknek és katasztrófáknak 

való kitettségből eredő várható hatások tekintetében) alapján.  

Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében, a megkereső  

hatóság által csatolt iratokat Hatóságom megvizsgálta és a következőket állapította meg.  

Az Ügyfél által benyújtott dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján nem merült fel 

olyan körülmény, amely alapján a telepítési hely ipari baleseteknek, illetve természeti katasztrófáknak 

való kitettsége feltételezett. A telepítési helytől északra fekvő telephely nem minősül veszélyes 

anyagokkal foglalkozó üzemnek.  

Fentiekre tekintettel, mivel Ügyfél kérelme az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való 

kitettség tekintetében jogszabályt nem sért, az Ügyfél egységes környezethasználati engedélyének 

megadásához hozzájárulok.  

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló 

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

1. melléklet 9. táblázat 6. sora, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. 

(XI.10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza 

meg. Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”  

A Kormányhivatal az eljárás során a 62-7/2020. számú ügyiratban a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) 

Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklete alapján szakkérdés vizsgálatával 

kapcsolatban környezet- és település-egészségügyre kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztályát, a kulturális örökség 

(műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek) védelmére 

kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági 

Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára 
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kiterjedően a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala 

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, 

az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata tárgyában a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni 

Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályát, a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében 

a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Földhivatali 

Osztályát, a tevékenység végzésének a földtani környezetre gyakorolt hatása tekintetében a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályát kereste meg. 

A szervezeti egységek feladatkörébe tartozó szakkérdésben adott válaszai: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 

Osztály az SZ/NEF/0234-2/2020. számú szakkérdés vizsgálata során az egységes környezethasználati 

engedély kiadása ellen a vizsgált szakkérdések vonatkozásában kifogást nem emelt, állásfoglalását az 

alábbiak szerint indokolta: 

„A Várda Meat Kft. (4600 Kisvárda, Ipari u. 9.) meghatalmazásából eljáró Eichinger Edina egyéni 

vállalkozó (4551 Nyíregyháza, Meggyes u. 80) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (4400 Nyíregyháza,  

Kölcsey u. 12-14.) előtt, Kisvárda 016/63 hrsz.-ú ingatlanra tervezett „Állati Fehérje Feldolgozó 

Üzem” egységes környezethasználati engedélyének ügyében kérelmet terjesztett elő.  

Az eljárás során a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az ügy tárgyához kapcsolódó 

szakkérdések [A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és 

esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli 

fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott 

területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, 

veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi 

használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően] vizsgálatára a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát kérte fel, mely az ügyel kapcsolatos 

feladatkörrel és szakmai ismeretekkel rendelkezik. 

A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, az 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, 

valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseire is a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy a tervezett állati fehérje 

feldolgozó üzem létesítése és üzemeltetése esetén - a szakértői anyagban bemutatott adatok és 

számítások alapján - jelentős környezeti terhelés nem valószínűsíthető. A levegővédelmi és 

zajvédelmi hatásterületen belül védendő ingatlan nem található, a legközelebbi lakó ingatlanoknál 

határérték túllépés a számítások alapján nem vélelmezhető, így szignifikáns humán-egészségügyi 

kockázatnövelő hatás kialakulására nem lehet következtetni, erre tekintettel a rendelkező részben 

rögzítettek szerint foglalt állást.  

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

28. § (1) bekezdése, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv 

kijelöléséről szóló 385/2016 (XII.2.) Korm. rendelet szerint, míg illetékességemet az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 16.§ (1) bekezdése, valamint a fővárosi és 

megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.” 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 

Erdőfelügyeleti Osztálya a HB-03/ERD/03711-2/2020. számú szakkérdés vizsgálata során az 

egységes környezethasználati engedély kiadása ellen a vizsgált szakkérdések vonatkozásában kifogást 

nem emelt, állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: 
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„Az erdészeti hatóság a kérelem mellékleteként benyújtott dokumentáció és az Országos 

erdőállomány Adattár (a továbbiakban: Adattár) adatai alapján megállapította, hogy a Kisvárda 

016/63 hrsz.-ú földrészleten tervezett beruházás nem érint az Adattár nyilvántartásában szereplő az 

erdőrő,. az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (a továbbiakban: 

Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdőnek, illetve az Evt. 13. § (1) bekezdés szerinti 

erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületnek minősülő területet. A tervezett 

beruházás szakszerű létesítés és üzemeltetés mellett a környező erdőterületekre vélelmezhetően 

nem lesz káros hatással.  

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1. § 4a) bekezdése szerint az erdészeti 

hatóság jogosult annak megállapítására és igazolására, hogy mely terület minősül az Evt.-ben 

meghatározott erdőnek.  

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály elsőfokú erdészeti hatósági 

feladatkörében eljáró Erdőfelügyeleti Osztályának hatáskörét a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (5) 

bekezdésének rendelkezése, illetékességét a 10. §-ának c) pontja, és a 11. § (1) bekezdése és a 2. 

számú melléklet 8. pontja állapítja meg.  

Az erdészeti hatóság a szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási  

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése,  

valamint az 5. sz. melléklet I. táblázata alapján vizsgálta meg.”  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági 

Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály az SZ-10/106/00350-2/2020. számon a szakkérdés 

vizsgálatát megszüntette, amelyet az alábbiakkal indokolt: 

 „A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztály a Kisvárda, 016/63 hrsz. alatti ingatlanon tervezett „Állati Fehérje 

Feldolgozó Üzem” egységes környezethasználati engedélyezése ügyében szakkérdés vizsgálatát 

kezdeményezte Hatóságomnál. 2020. január 31. napján érkezett megkeresésével. 

A szakkérdésben történt megkeresés során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 87. § (1) bekezdésében 

meghatározott elemeket vizsgáltam: „A szakhatósági hatáskörében eljáró vagy örökségvédelmi 

szakkérdést vizsgáló hatóság a nyilvántartott régészeti lelőhelyet, a régészeti védőövezetet, a 

nyilvántartott műemléki értéket, a műemléket, a műemléki környezetet, a műemléki 

jelentőségű területet, a történeti tájat és világörökségi helyszínt vagy világörökségi területet 

érintő ügyben a 88. §-ban, valamint a 89. §-ban meghatározott szempontok alapján vizsgálja, hogy 

a tervezett tevékenység megfelel-e a Kötv.-ben és az e rendeletben meghatározott 

követelményeknek.” 

A szakkérdés vizsgálat tekintetében hatáskörrel nem rendelkezik hatóságom, mivel a tervezett 

munka sem műemléki, sem nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint. 

Az eljárás megszüntetése Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 17. §-án alapszik: „A hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden 

szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható 

az ügyben illetékességgel rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet 

visszautasítja vagy az eljárást megszünteti.” 

Tájékoztatásul közlöm, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

(továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) és (3) bekezdése értelmében, ha régészeti feltárás nélkül régészeti 

emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan  

tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles  

a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,  

b) a jegyző útján a hatóságnak (Tel: 06-42/599-677) azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról  

haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra 

jogosult intézményt (Rétközi Múzeum, 4600 Kisvárda, Csillag tér 5. Tel.: 06-45/405-154), valamint  
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c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai  

szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.  

(3) A feltárásra jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és  

folyamatosan - az elvárható ütemben - végezni, az előkerült leleteket ideiglenesen elhelyezni.  

A bejelentési kötelezettség elmulasztása Kötv. 82. § (2) és az örökségvédelmi bírságról szóló 

191/2001. (X. 18.) Korm. r. 3. § (3) bekezdés alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja 

maga után.  

A szakkérdés vizsgálata az Ákr. 55. § (1) bekezdésén, illetve a Korm. r. 87. § és 88. §-án alapszik. 

Hatóságom hatáskörét a Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III.30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 4. pont B oszlopa, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) Mvm utasítás 24. §-

a, illetékességét a Korm. r. 1. sz. mellékletének 16. pontja határozza meg.” 

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

a 10034/2/2020. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

„A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a szóban forgó külterületi ingatlan művelés alól  

kivett I telephely megnevezéssel van nyilvántartva. A kivett ingatlanra a 2007. évi CXXIX. (termőföld  

védelméről szóló) törvény hatálya nem terjed ki, így az ingatlanon tervezett projekt megvalósításához  

az Ingatlanügyi hatóság külön engedélye nem szükséges.  

A szakkérdés vizsgálata tárgyában előterjesztett megkeresés a fővárosi és megyei kormányhivatalok  

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás 24-25. §-a alapján 

történt.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a Kisvárdai Járási Földhivatal hatáskörét és  

illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló  

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 37.§ (1) bekezdése és 1. számú mellékletének 16.2. pontja állapítja  

meg.”  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya az SZ-

10/84/00199-2/2020. számú nyilatkozatába foglalt előírását a határozat rendelkező rész 8.1. pontja 

tartalmazza, melyet az alábbiakkal indokolt: 

„Talajvédelmi szempontból a tervezett beruházásnak - előírásunk betartása mellett - a környező  

mezőgazdasági területekre káros hatása nincs, talajvédelmi szempontból jelentős hatás nem 

várható. (Az Állati Fehérje Feldolgozó Üzem kivett művelési ágú területen valósul meg, termőföldet 

nem érint.)  

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2016. évi CL. törvény (az általános 

közigazgatási rendtartásról) 16. § (1) bekezdése és a 383/2016. (Xll.2.) Korm. rendelet (a 

földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 3. § (2) bekezdése 

rendelkezik. 

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 

32. § (1) bekezdése, valamint a 383/2016. (Xll.2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 52. § (1) bekezdése állapítja meg. 

Ezen állásfoglalást a talajvédelmi hatóság a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 

vonatkozó előírásainak figyelembevételével, a 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi 

és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 28. § (2) 

bekezdés és az 5. számú melléklet I. táblázat 5. pontja, illetve a mellékelt dokumentáció (készítette: 

Eichinger Edina egyéni vállalkozó /4551 Nyíregyháza, Meggyes u. 80./; készült: Nyíregyháza, 

2019.) alapján adta ki. ” 
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály a 

BO/15/332-2/2020. számú szakkérdés vizsgálati feljegyzésében az alábbi megállapítást tette: 

„…A Hatóságom rendelkezésére bocsátott iratanyag áttanulmányozását követően jelen szakkérdés 

vizsgálatára irányadó megkeresésben foglaltakra reflektálva az alábbi megállapítást teszem: 

A tevékenységgel érintett területen bányatelek, jóváhagyott műszaki üzemi tervvel rendelkező bánya-  

üzem nincs, valamint meg kutatott, ipari készlettel rendelkező, az Állami Ásványi Nyersanyag és 

Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban szereplő ásványi nyersanyaglelőhely nem található, 

továbbá a tevékenység várható hatása földtani-bányászati szakigazgatási tevékenységet nem érint. 

Jelen vizsgálati eljárásban az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából nem 

merül fel előírások érvényesítésének szükségessége.” 

 

A Kormányhivatal a Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 62-8/2020. számú 

végzésében megkereséssel fordult Kisvárda Város Jegyzőjéhez, mint a tervezett tevékenység 

telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési 

eszközökkel való összhang megállapítása érdekében. 

 

Kisvárda Város Jegyzője a 2/831-2/2020. számon az alábbi nyilatkozatoz adta: 

„.. - Kisvárda város jelenleg hatályos településrendezési eszközeivel összhangban van,  

- nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet, a helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban van.  

 

Nyilatkozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25. §, 

Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-Testületének Kisvárda város természeti érétkeinek 

helyi védelméről szóló 5/2015. (II.26) önkormányzati rendelete valamint Kisvárda Város 

Önkormányzat Képviselő-Testületének 27/2011. (XI.30.) sz. rendeletével elfogadott helyi építési 

szabályzatának figyelembevételével adtam ki.”  

 

A környezetvédelmi hatóság döntését a kérelemben foglaltak, a szakhatóság állásfoglalása, a 

szakkérdésben adott nyilatkozatok és javaslatok, valamint a benyújtott dokumentációk és a 

rendelkezésre álló információk alapján a következők szerint hozta meg: 

Hulladékgazdálkodás: 

A dokumentációban foglaltak értelmében a környezethasználó a telephelyen engedélyhez kötött 

hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez. 

A tervezett állati melléktermék-feldolgozó üzem kivitelezése építési hulladékok keletkezésével jár. 

A kitermelt talaj a helyszínen a kivitelezés végén felhasználásra kerül. Az esetlegesen megmaradó fel 

nem használt szennyezetlen kitermelt talajt, mint hulladékot, engedéllyel rendelkező hulladékkezelő 

részére adják át.  

Az üzemelés során keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen 

tervezik gyűjteni. A munkahelyi gyűjtőhelyek kialakítását és üzemeltetését az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. 

(IX.29.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően fogják végezni.  

Az üzemelés során keletkező hulladékokat a gyűjtést követően jogerős hulladékgazdálkodási 

engedéllyel rendelkező szervezet részére adják át.  

A települési szilárd hulladékot gyűjtést követően közszolgáltató részére adják át. 

A környezethasználót, mint hulladék termelőt hulladékgazdálkodási kötelezettségek terhelik, melyről a 

határozat rendelkező részének IV.2. pontjában rendelkeztem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 

4.§, 6 § (1), 31.§ (1), (5) bekezdései alapján. 
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A környezethasználónak a keletkező hulladékok vonatkozásában nyilvántartási, adatszolgáltatási 

kötelezettsége van, melyre a rendelkező rész 2.5. pontjában tettem előírást a hulladékkal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3.§, 4.§, 

10.§ 11.§ 13.§-a alapján. 

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikusan teljesíthető.  

A rendelkező rész IV.2.6.-2.7. pontjaiban foglalt előírásokat a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 13.§-a 

alapján tettem. 

A kivitelezés során keletkező hulladékok kezelésére vonatkozóan az építési és bontási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet alapján tettem 

előírást a határozat rendelkező részének IV. 2.8. pontjában. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

A tervezett tevékenység célja: A szomszédos Kisvárda 3180/1 hrsz.-ú területen lévő baromfi vágóhídról 

zárt vákuumvezetéken érkező vágási mellékterméket érkezik a feldolgozó üzembe, amelyből a 

feldolgozást követően készterméket (húsliszt, takarmányzsír, toll-liszt) állítanak elő. Az előállított 

késztermék: húsliszt, toll-liszt és zsír. 

A benyújtott dokumentáció szerint:  

Az állati melléktermék a vágóhídról zárt csővezetéken érkezik a melléktermék feldolgozóba. A 

melléktermék sterilizálása hővel, nyomás alatt történik. A hőkezelés közben bűzös gázok keletkeznek. 

Ezek a gázok ammónia, kén-hidrogén és még egyéb szerves gázok (fehérje bomlásra jellemző szag). 

A hőkezelést követően történik a fázis szétválasztás több lépcsőben, valamint a szárítás. Az egyes 

technológiai fázisokban pára szabadul fel. A sterilizátorokban, szárítókban, bepárlóban felszabaduló 

párát kondenzátorokra vezetik. Itt kondenzátum keletkezik, ami a szennyvízbe jut. 

A fázis szétválasztás műveleteinél felszabaduló pára, a helyi elszívó csővezetéken keresztül az elszívó 

gerinc vezetékbe jut. Az elszívó gerinc vezetéken légbeömlő zsaluk vannak. A zsalukon keresztül 

történik a terem elszívás. Az elszívó gerincvezeték a légmosó kamrákra csatlakozik. 

A légmosás az 1. számú kamrában vízzel, a 2. számú kamrában kénsavas vízzel történik. A légmosó 

kamrák mosóvize folyamatos körforgásban van. Az 1. számú kamra mosóvize csöves hőcserélővel 

hűtött. A hűtésre azért van szükség, hogy a levegő hőmérséklete garantáltan 45
o
C legyen. A beépített 

elszívás kapacitása 70 000 m
3
/óra. 

A soros kapcsolású légmosó kamrák a szaghatást okozó vízben oldható, illetve a kénhidrogén és az 

ammónia, majd teljes mennyiségét abszorbeálják, semlegesítik, ami a szennyező komponensek 

kiszűrése mellett a biofilter mikroflórájának megtartása miatt is fontos technológiai lépés (az ammónia 

és a kénhidrogén a mikróbákat mérgezi). Az 1. számú légmosó kamra még a por szennyeződést is 

eltávolítja. A légmosó kamrákat követően a levegőt ventilátor továbbítja a biofilterre. A biofilterből kilépő 

kezelt levegő egy kürtőn át jut majd a környezetbe. 

A biofilter egy szilárdágyas reaktor, amelyben egy aránylag nagy porozitású szilárd töltet található. A 

mikroorganizmusok ennek a szilárd töltetnek a szemcséire telepednek meg. A tisztítandó levegő ezen 

a közegen átáramlik át és eközben a felületi biofilmbe beoldódó szennyező anyag az ott található 

mikroorganizmusok által lebomlik. Az alkalmazott töltet természetes faapríték, élettartama 5 év. 

Kimerülést követően a töltet komposztálással, vagy tüzelőanyagként hasznosítható. 

A tervezett biofilter a 450 m
2
 alapterületű, alulról és 4 oldalról vasbeton oldalfalakkal határolt. Az 

építmény fedése erősített, gáztömör PVC fóliával lesz megoldva. A beton medence belülről 2 mm 

vastag PE fóliával bélelt. Az építmény zárt belső terében 30 cm magasan perforált PE műanyag rácson 

egyenletes elterítve, ellenőrzött szemcseméretű fa háncs és rönk apríték kerül elhelyezésre töltetként. 

A töltet mennyisége 900 m
3
. A belépő légcsatorna mérete DN1600. A légmosó kamrákba belépő 

csövön, a légmosó kamrákból kilépő csövön és a kürtőn szabványos mérőhelyek kerülnek kialakításra. 

 

Referenciaként az alábbiakat mutatták be a tervdokumentációban: 

A Katech Zrt. szarvasi üzemében több éve működik a fent leírt technológia. A biofilter Szarvason 2018 

évben lett megépítve és beüzemelve. A Katech Zrt. folyamatosan több mint 10 éve bűz méréseket 
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végez. A méréseket a KVI-PLUSZ végzi. Az üzemből kijutó, a légtisztító rendszerbe belépő levegő 

szag koncentrációja 4000- 5000 SZE/m
3
. A szag jellege: fehérje bomlásra jellemző szag. A légmosó 

kamrákat követően a biofilter előtt a szag koncentrációja 1500-2500 SZE/m
3
. A szag jellege 

változatlanul fehérje bomlásra jellemző szag. A biofilterből kilépő (kürtőből vett minta) szag 

koncentrációja < 500 SZE/m
3
. A szag jellege a biofilter töltet jellemző illata, amely erdei avar-fa apríték 

illat. 

A tisztítási technológiának 1 db kürtője lesz (P2). A gyártó által közölt adat alapján: a légtisztító 

technológia hatásfoka közel 100 %, mivel a tevékenységre jellemző fehérje bomlásra jellemző szagot 

teljesen megszünteti. 

 

A tervezett épület szociális épületrészének hőellátása, illetve a használati melegvíz igények 

kiszolgálása földgáz tüzelésű kazánnal, illetve az erről fűtött indirekt HMV tárolóval lesz biztosítva. A 

kazán, illetve a HMV taroló a takarítószer tároló helyiségben lesznek elhelyezve, a tüzelőberendezés 

kondenzációs üzemű falikazán (Q=24kW), amely nem minősül bejelentésre kötelezett légszennyező 

pontforrásnak. 

 

Az épületben ezen felül a technológiai berendezések jelentős hőigénnyel rendelkeznek, ennek 

kiszolgálására be lesz építve egy Bosch UL-S 7000x10bar típusú gőzkazán erre a célra kialakítandó 

kazánházi helyiségben. A gőzkazán földgáztüzelésű és Weishaupt WM-G30/3-A ZM-3LN típusú 

gázégővel szerelt.  Névleges teljesítménye 3800 kW. A tervezett engedély köteles pontforráshoz (P1) 

tartozó kémény 17 m magas.  

 

A P1 pontforráshoz 1 db Bosch UL-S 7000x10bar típusú, 3800 kW th bemenő névleges hőteljesítményű 

földgáztüzelésű gőzkazán csatlakozik, amely a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb 

teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező 

anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017.(X.18.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 

2.§ 11. pontja alapján II. kategóriájú tüzelőberendezés. 

A határozat 3.2.1. pontjában szereplő P1 pontforrás kibocsátási határértékei az FM rendelet 4.§ (5) 

bekezdése alapján, a rendelet 5. számú melléklet 2. pont F oszlopa szerint kerültek megállapításra. 

A határozat 3.2.2. pontjában szereplő P2 pontforrás kibocsátási határértékei a levegőterheltségi szint 

határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 

4/2011.(I.14.) VM rendelet 7.§ (1) bekezdés alapján a 6. melléklet 2.2. pontja szerint került 

megállapításra. 

 

Az engedélyezés tárgyát képező tevékenység folytatása a benyújtott dokumentációban bemutatott 

létesítmény és annak műszaki berendezéseinek megvalósulásával, a technológiai fegyelem szigorú 

betartásával, a rendelkező részben megadott előírások betartása mellett a környezetet várhatóan nem 

veszélyezteti, a környezetre gyakorolt hatásai elviselhetőek lesznek és az alkalmazott technológia a 

rendelkező rész III. szakaszában foglaltak vonatkozásában az elérhető legjobb technika jelenlegi 

állásának megfelel. Ahhoz, hogy a létesítmény környezeti hatásai megítélhetők legyenek és hogy az 

üzemeltetés levegővédelmi követelményeinek betarthatósága biztosítva legyen, próbaüzem elvégzése 

szükséges, melyet a határozat 1.5. pontjában írt elő a Kormányhivatal. A Kormányhivatal a 

próbaüzemet a Korm. rendelet 22.§ (1) és (2) bekezdése alapján írta elő.  

A próbaüzem lefolytatását követően a Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése alapján megvalósulási 

dokumentációt kell készíteni, melyet a Kormányhivatal részére meg kell küldeni. A Kormányhivatal a 

megvalósulási dokumentáció elkészítését és benyújtásának határidejét a határozat 1.6. pontjában 

határozta meg. 

A határozat 3.2.3. pontjában a feldolgozó üzem próbaüzeme során betartandó levegővédelmi 

követelményeket írta elő a Kormányhivatal.  
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A levegő védelméről szóló 306/2010. Korm. rendelet (továbbiakban: Lr.)  25.§ (2) bekezdése alapján a 

pontforrások légszennyezőanyag kibocsátásának időszakos méréssel történő ellenőrzését írtam elő. 

 

Az: FM. rendelet szerint, a P1 (gőzkazán) előírt emissziómérés gyakorisága a 8.§ (2) bekezdés b) 

pontja alapján került meghatározásra. A VM rendelet szerint, a P2 pontforrásra (biofilter kidobó kürtő) 

előírt emissziómérés gyakorisága a 15.§ (3) bekezdése és 14. számú melléklet 1.3 pontja alapján 

került meghatározásra. A mérés elvégzésének körülményei a 6.§ (1), 8.§ (1), 12.§ (1) b) és (2) 

bekezdése alapján, a vizsgálati jegyzőkönyv benyújtására vonatkozó határidő a 19. (3) bekezdés 

alapján került meghatározásra. 

A légszennyező források és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről történő 

üzemnapló vezetése a VM rendelet 18.§ (1) (2) bekezdése alapján került előírásra. 

 

A Kormányhivatal a kibocsátásmérések eredményeinek értékelését az FM rendelet 10.§ (1) és (3) 

bekezdése alapján határozta meg.  

A légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó tüzelőberendezések nem megfelelő működésére 

vonatkozó előírások az FM rendelet 9.§ alapján kerültek előírásra. 

A dokumentációban az állati fehérje feldolgozó üzem levegővédelmi hatásterületét terjedésszámítással 

határozták meg a legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett.  

A telephely szagvédelmi hatásterülete – 1,5 SZE/m
3 

szag expozíciós határértéket figyelembe véve – a 

P2 jelű pontforrás köré írt 117 m sugarú körben került meghatározásra. A telephely levegőtisztaság-

védelmi hatásterületét az ammónia- és kénhidrogén-emisszió határozza meg, mely alapján a telep 

hatásterülete a P2 jelű pontforrás köré írt 320 méter sugarú kör területére terjed ki. A hatásterület 

határán a szagkoncentráció 1,5 SZE/m
3
 alá csökken.  

A bűzvédelmi hatásterületen belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális 

és igazgatási épület nem található. 

 

A vizsgált terület telekhatárához mérve (Kisvárda, 016/63 hrsz. alatti ingatlan telekhatárától) a 

legközelebbi lakóingatlanok Kisvárda településen a Temesvári és Damjanich utcai lakóterületen 

találhatók a tervezési terület telekhatárától észak-keletre kb. 570 méter távolságra. 

Az Lr. 5.§ (3) bekezdése alapján „A bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy 

egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a 

bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.” 

A Lr. 5.§ (4) bekezdése alapján: „A területi környezetvédelmi hatóság a (3) bekezdés szerinti védelmi 

övezet nagyságát - a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a 

legnagyobb teljesítmény-kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó 

szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények 

figyelembevételével - a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter 

távolságban lehatárolt területben határozza meg.” 

Eichinger Edina egyéni vállalkozó kérelméhez csatolta a védelmi övezet kijelölését ábrázoló változási 

vázrajzot, továbbá Valu Ferenc ingatlanrendező földmérő nyilatkozatát, mely szerint a Kisvárda, 016/63 

hrsz. földrészleten tervezett állati fehérje feldolgozó telephelyre vonatkozó 320 méter sugarú körön 

belüli hatásterületén belül nem található sem lakóépület, sem üdülőépület, sem pedig oktatási, 

nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület. 

A Kormányhivatal a védelmi övezetet a hatásterület nagyságával megegyezően, a Lr. 5.§ (3), (4) 

bekezdése alapján a határozat rendelkező rész 3.1. pontja szerint jelölte ki. 

A dokumentációban bemutatott módszerek, melyeket a levegőbe történő kibocsátások csökkentése 

érdekében alkalmaznak a telephelyen, valamint a határozat rendelkező részébe foglalt BAT 

követelmények és levegőtisztaság-védelmi előírások betartása mellett a tevékenység várhatóan nem 

okoz lakosságot zavaró bűzzel való terhelést.  
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A Lr. 7. § (4) szerint, amely légszennyező forrásnál kibocsátási határértéket annak sajátosságai miatt 

megállapítani nem lehet, a levegőterhelést legkisebb mértékűre csökkentő levegővédelmi követel-

mények határozandók meg, ezért a rendelkező rész 3.2.3. pontjában foglaltakat írta elő a 

Kormányhivatal. 

 

A Kormányhivatalnak - amennyiben a feldolgozó üzem bűzkibocsátása a levegővédelmi 

követelményeknek nem felel meg - lehetősége van a szagkibocsátás csökkentése érdekében 

szagcsökkentő berendezés alkalmazására vagy a meglévő berendezés leválasztási hatásfokának 

növelésére kötelezni a környezethasználót, továbbá a bűzzel járó tevékenységet korlátozhatja, 

felfüggesztheti, vagy megtilthatja az Lr. 30. § (2) alapján. 

 

A VM rendelet 15. § (4) bekezdése alapján bűzkibocsátó források esetén a kibocsátó forrás 

szagkibocsátását a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően évente vagy kétévente 

olfaktometriás méréssel kell ellenőrizni. A határozat rendelkező rész 3.3.6.6. pontjába foglalt 

szagkibocsátás mérését az előzőek alapján évenkénti gyakorisággal írta elő a Kormányhivatal, továbbá 

meghatározta az első olfaktometriás mérés időpontját, amelyet a határozat és 3.3.6.5. pontja tartalmaz.  

 

A légszennyező forrásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget a Kormányhivatal a Lr. 31. § (1), 

(2), (4) bekezdései és 32. § (1), (2), (4) bekezdései állapította meg. 

A határozat rendelkező részének 3.5.3. pontja szerinti jelentés tartalmi követelményeit a Lr. 7. sz. 

melléklete tartalmazza. 

A határozat rendelkező részének 3.5.1. pontja szerinti jelentés tartalmi követelményeit a Lr. 4. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

A Korm. rendelet 20.§ (3) bekezdése és a Lr. 22.§ (2) a) pontja alapján a területi környezetvédelmi 

hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 

hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén az engedélyezési eljárásában állapítja meg.  

 

A légszennyező források üzemeltetéséhez a levegőtisztaság-védelmi előírásokat a határozat IV/3. 

pontjában állapítottam meg. 

 

Zajvédelem: 

A vizsgált terület telekhatárához mérve (Kisvárda, 016/63 hrsz. alatti ingatlan telekhatárától) a 

legközelebbi zajtól védendő lakóingatlanok Kisvárda településen a Temesvári és Damjanich utcai 

lakóterületen találhatók, a tervezési terület telekhatárától észak-keletre kb. 570 méter távolságra. A 

dokumentáció szerint, a telephely közvetlen környezetében Mezőgazdasági területek (Má), Gazdasági 

területek (Gipe) és Különleges területek (K-e) találhatók. 

A beruházás építési és üzemeltetési időszakának zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól 

védendő létesítményeket, határérték feletti zajterhelés nem várható. 

A dokumentációban szereplő számítások alapján az üzem zajvédelmi szempontú hatásterületén belül 

nem helyezkedik el zajtól védendő létesítmény, ezért a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 10. § (3) a) pontja alapján az üzemeltetőnek zajkibocsátás i 

határérték megállapítását nem kell kérnie, így a Kormányhivatal erre vonatkozóan külön előírást nem 

tett. 

Szállítási tevékenység csak a nappali időszakban történik.  

A szállítás miatti gépjárműforgalom, a megadott szállítási adatok alapján nem okoz 3 dB mértékű 

járulékos zajterhelés-változást a szállítási útvonalon 

A dokumentáció tartalmazza a létesítmény üzemeltetéséből adódó zajkibocsátás meghatározását és 

megállapítja, hogy telephely zajkibocsátása a legközelebbi lakóingatlannál határérték alatt marad. 
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A Kormányhivatal a tervezett üzem létesítésére, üzemeltetésére és felhagyására vonatkozóan tett 

előírásait a határozat IV. szakasz 5. pontja tartalmazza. 

 

 

Földtani közeg: 

A működés fázisa a talajra, földtani közegre gyakorlatilag hatással nincs. A tevékenység normál üzemi 

körülmények között veszélyeztetéssel, talajszennyezéssel nem jár.   

A tervezett tevékenység zárt rendszerben, megfelelő műszaki védelemmel ellátott, fedett épületben 

történik, az alapanyag beérkezése zárt vákuumvezetéken keresztül érkezik, mely során a földtani 

közeg nem szennyeződik. A létesítmény területén az adalékanyag és termék tárolása kizárólag vízzáró 

felületen történhet.  

A technológiához kapcsolódó felszín feletti tartályok betonból készült kármentővel lesznek ellátva. 

Ezen tartályok műszaki állapotát naponta szemrevételezéssel ellenőrzik majd. A technológiához 

kapcsolódó felszín alatti tartály vízzáróan szigetelt kialakítású. 

Szennyvíz szikkasztása a telephelyen belül nem fog történni, ebből adódóan tehát nincs talajterhelés. 

A telephelyen csak tiszta csapadékvizek szikkadnak el.   

Havária esetén szennyezőanyag kerülhet a környezetbe, amely felitatásáról, összegyűjtéséről, 

ártalmatlanításáról a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 

szóló hatályos jogszabály alapján kell gondoskodni. 

Természetvédelem: 

A rendelkezésére álló adatok és a benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a 

beruházással érintett terület és környezete természetvédelmi oltalom alatt nem áll; nemzetközi, 

országos vagy helyi jelentőségű védett természeti-, vagy Natura 2000 terület az ingatlanon és a 

szomszédos területeken nincs, nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak.  

 

A vizsgált területen védett növényfajok egyedei nem kerültek elő. Egyes védett állatfajok 

megjelenésére eseti jelleggel, főként táplálkozás vagy vándorlás okán lehet számítani. 

 

A beruházás során a tájalkotó tényezőkben mennyiségi változás következik be, illetve a tájrészlet 

kiegészül néhány újabb tájelemmel azonban az ilyen mértékű és minőségű változás a tájrészlet 

egészének tájkarakterét nem befolyásolja. A beruházás hatása tájképvédelmi szempontból önmagában 

negatívan értékelhető ugyan, azonban ez a hatás viszonylag korlátozott mértékben érvényesül és 

takarónövényzet létesítésével semlegesíthető. A tájképi hatások mérséklése érdekében előírtam a 

takarónövényzet létesítését, melyet az építési engedélyezési eljárásban szükséges bemutatni. 

 

A Kormányhivatal rendelkezésére álló AGROTOPO adatbázis alapján /létrehozta: MTA Talajtani és 

Agrokémiai Kutató Intézet/ az üzem és környezetének talajtípusa barnaföldek, amely alkalmas az 

erdészeti tájban őshonos fa- és cserjefajok ültetésére. Az erdészeti tájban őshonos, valamint az 

idegenhonos és/vagy invazív fafajok körét az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet mellékletei 

határozzák meg.  

A tájba illesztési terv készítéséhez szükséges szakértő jogosultság meglétét a Korm. rendelet 7. § (2), 

18. §. és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet határozza meg.  

 

Az előírásokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (Tvt.) 7. § (2) 

a) pontja alapján, mely szerint: a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai 

adottságok megóvása érdekében: 
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gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi 

elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai 

összehangolásával történő tájba illesztéséről,  

e) pontja alapján, biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, 

létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj 

jellegéhez. 

Fentiek alapján a tevékenység folytatásával szemben természet- és tájvédelmi szempontból kizáró ok 

nem merült fel, a rendelkező részben tett előírás betartása esetén a tevékenység természetvédelmi 

érdeket nem sért. 

Az elérhető legjobb technikának való megfelelés: 

A telepi technológia megfelel a Korm. rendelet 9. sz. mellékletében meghatározott 

feltételeknek, valamint az elérhető legjobb technika követelményeinek  

Az alkalmazni tervezett technológia és a hozzátartozó berendezések megfelelnek az elérhető legjobb 

technikának. 

BAT szempont A tevékenység megfelelése Megfelelőség 

Kevés hulladékot termelő 

technológia alkalmazása 

A technológia nem használ veszélyes- és nem 

veszélyes hulladékokat. nem termel hulladékot. MEGFELEL 

Kevésbé veszélyes 

anyagok használata 

A technológia veszélyes anyagokat nem használ fel. 
MEGFELEL 

A folyamatban keletkező 

és felhasznált anyagok 

újrahasználatának, és a 

hulladékok 

újrafeldolgozásának 

elősegítése 

Az állati fehérje feldolgozó telepen alkalmazott 

technológia elsődleges célja ezen szempont 

megvalósítása. hogy a szomszédos feldolgozó 

üzemben keletkezett állati eredetű mellékterméket 

hasznosítsa 

MEGFELEL 

Alternatív üzemeltetési 

folyamatok, berendezések 

vagy módszerek, 

amelyeket sikerrel 

próbáltak ki ipari 

méretekben 

A üzem technológiáját ilyen és hasonló feldolgozó 

létesítményeket mind hazánkban, mind a világon 

sikerrel és eredményesen alkalmazzák. 
MEGFELEL 

A műszaki fejlődésben és 

felfogásban bekövetkező 

változások 

Az állati fehérje feldolgozó telep technológiai 

rendszere teljes mértékben korszerű, a műszaki 

fejlődésnek, jelenlegi ismereteknek megfelelő 

színvonalon működik. 

MEGFELEL 

A vonatkozó kibocsátások 

természete, hatásai és 

mennyisége 

Összességében a kibocsátások csökkennek, az 

állati eredetű melléktermékek melyet a szomszédos 

üzemben már tovább nem tudják hasznosítani, 

termékké történő átalakítása révén csökken. A 

környezet és a társadalom számára az üzem sokkal 

kedvezőbb állapotot mutat majd, mint az egyéb 

hasznosítási, ártalmatlanítási eljárások. 

MEGFELEL 

Az új, illetve a meglévő 

létesítmények 

engedélyezésének 

időpontjai 

A tervezett létesítmény üzemépület 2019 

májusában kapott építési engedélyt. 

 
MEGFELEL 

Az elérhető legjobb 

technika bevezetéséhez 

szükséges idő 

Az elérhető legjobb technika már az épület 

megvalósítását, a gépészeti és technológiai 

berendezések telepítését követően teljesül. 

MEGFELEL 

A folyamatban felhasznált 

nyersanyagok (beleértve a 

vizet is) fogyasztása és 

A feldolgozó telepről kikerülő késztermék (mind 

anyagában, mind energetikailag, mind gazdaságilag 

hatékony megoldást nyújtanak a jelenleg 

MEGFELEL 
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jellemzői és a folyamat 

energiahatékonysága 

alkalmazott egyéb előállítási módszerek között. 

Annak igénye, hogy a 

kibocsátások környezetre 

gyakorolt hatását és ennek 

kockázatát a minimálisra 

csökkentsék vagy 

megelőzzék 

Az állati fehérje feldolgozó üzemelésével kevesebb 

állati mellékterméket kell megsemmisíteni (pl: 

biogáz üzemeknek átadni) hagyományos módon 

hasznosítani, ezáltal a környezeti kockázat és a 

környezetre gyakorolt hatások jelentősen 

csökkenek. Jelenleg a telepen alkalmazott 

technológiánál a környezeti és gazdasági racionális 

szempontokat figyelembe véve nincs olyan 

hatékonyabb technológia, amely kisebb környezeti 

hatást és kockázatot okoz. 

MEGFELEL 

Annak igénye, hogy 

megelőzzék a baleseteket 

és a minimálisra 

csökkentsék ezek 

környezetre gyakorolt 

hatását 

A rendszer úgy kerül megtervezésre, hogy a 

környezeti kockázatot minimálisra csökkentsék, a 

baleseteket megelőzzék. 
MEGFELEL 

A magyar 

környezetvédelmi 

közigazgatási szervek vagy 

a nemzetközi szervezetek 

által közzétett információk, 

továbbá az Európai 

Bizottság által a tagállamok 

és az érintett iparágak 

között az elérhető legjobb 

technikákról, a kapcsolódó 

monitoringról és a 

fejlődésről szervezett 

információcserének a 

Bizottság által közzétett 

tapasztalatai 

A tervezett rendszer a környezetvédelmi és 

gazdasági racionális szempontokat figyelembe véve 

a hazánkban ma alkalmazott elérhető legjobb 

technikának megfelel. Jelenleg nincs olyan 

(költséghatékony) technológia, amely jobb 

környezetvédelmi és gazdasági eredményt biztosít 

jelen technológiánál. 

MEGFELEL 

 

Jelen eljárás során a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az egy-

séges környezethasználati engedélyben rendelkezik a tevékenység végzésének feltételeiről. A benyújtott 

dokumentációban az elérhető legjobb technikáknak való megfelelés érdekében bemutatott technikákat, 

intézkedéseket a környezetvédelmi hatóság elfogadja. Az elérhető legjobb technikáknak való megfelelés 

és a telephelyen az üzemeltetést során figyelembe vett intézkedéseket a rendelkező rész III. fejezete 

tartalmazza. 

 

Környezetkárosodás megelőzése: 

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 

6. § (3) bekezdése és 2. sz. mellékletének 4. főszám 4.1. a) pontja szerinti tevékenység végzőjének 

üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni, ezért a Kormányhivatal a környezethasználót a határozat 9. 

pontjában üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezte. Az üzemi kárelhárítási terv tartalmi 

követelményeit a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete állapítja meg. 

A kárelhárítási tervet a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján csak az SZKV-VF 

(víz- és földtani közeg) jelölésű szakértői jogosultsággal rendelkező személy készítheti el. 

 

Felügyeleti díj 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 96/B. §-a és az egységes 

környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének 
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részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet értelmében, a környezethasználót éves 

felügyeleti díj fizetésére köteleztem.  

Az éves díj mértéke 200 000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint.  

A felügyeleti díjat a rendelet értelmében minden év február 28-ig kell egy összegben átutalási 

megbízással teljesíteni.  

A befizetett felügyeleti díjról a Kormányhivatal számlát állít ki, és azt a befizetést követő harminc napon 

belül megküldi a környezethasználónak.  

Az Európai Parlament és a Tanács az Európai Szennyezőanyag kibocsátási és –szállítási Nyilvántartás 

létrehozásáról (Pollutant Release and Transfer Register, röviden: PRTR) szóló 166/2006/EK rendeletben 

(hazai jogrendbe ültetve: 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet) foglaltak alapján az engedélyes köteles 

adatot szolgáltatni az illetékes hatóságnak, ezért az egységes környezethasználati engedély 10.6. 

pontjában erre vonatkozóan rendelkeztem. 

A környezethasználónak a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezet-

használatok meghatározásáról szóló 93/1996.(VII.04.) Korm. rendelet alapján környezetvédelmi meg-

bízottat kell alkalmaznia, melyre vonatkozóan a rendelkező rész 11.1. pontjába tettem előírást. A környe-

zetvédelmi megbízott képesítési előírásait a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési 

feltételeiről szóló 11/1996. (VII.04.) KTM rendelet tartalmazza. 

A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV.24.) Korm. rendeltnek megfelelően a benyújtott 

adatok alapján a Kormányhivatal a telephelyet egyedi környezetvédelmi azonosítóval, Telephely KTJ 

számmal látta el a Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszerben (KAR). Emellett az állati fehérje 

feldolgozó üzem, mint egységes környezethasználati engedély köteles létesítmény, a PRTR-IPPC 

Létesítmény Nyilvántartó Rendszerben rögzítésre került és egyúttal Létesítmény KTJ számot kapott. Az 

azonosító adatokat (Telephely KTJ szám, Létesítmény KTJ szám) a környezeti alapnyilvántartásról szóló 

78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet 9. §-ának megfelelően, jelen határozat rendelkező részében 

feltüntettem. 

Amennyiben a környezethasználó felszámolás, vagy végelszámolás alá kerül, a felszámolás illetve 

végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője a felszámolás illetve végelszámolás kezdő 

időpontját követő 15 napon belül köteles a gazdálkodó szervezet telephelyére, valamint székhelyére 

vonatkozó, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 31. § (1) bekezdés 

c) pontja szerinti nyilatkozatát a telephely és a székhely szerint illetékes környezetvédelmi hatóság 

számára megküldeni. A nyilatkozat formai és tartalmai követelményeit a felszámolási eljárás és a 

végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX.8.) Korm. rendelet 

1. számú melléklet tartalmazza. 

A környezethasználó által az engedélyezés tárgyát képező tevékenységgel kapcsolatosan benyújtott 

dokumentáció, az elvégzett vizsgálatok és a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére álló egyéb 

információk alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részének IV. szakaszában megadott 

előírások és kibocsátási határértékek betartása mellett a tervezett tevékenység a környezetet nem 

veszélyezteti, a környezetre gyakorolt hatásai elviselhetők, az alkalmazott technológiák a határozat  

rendelkező részének III. szakaszában foglaltak vonatkozásában az elérhető legjobb technika jelenlegi 

állásának megfelelnek, ezért a Kormányhivatal az egységes környezethasználati engedélyt a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bek. c) pontja alapján jelen 

határozattal kiadja.  

A Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó 

engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. A Kormányhivatal a diffúz és 

pontforrásra levegőtisztaság-védelmi engedélyét jelen határozattal megadja. 

 

A Korm. rendelet 20/A. § (2) bekezdése e) pontja szerint a környezetvédelmi hatóság új tevékenység 

első alkalommal történő engedélyezése esetén az egységes környezethasználati engedélyt 5 évre adja 
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ki. Az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejét ezen jogszabályhely alapján a 

határozat véglegessé válását követő 5 évben állapítottam meg. 

A Kormányhivatal levegőtisztaság-védelmi hatáskörét a Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése biztosítja. 

A Korm. rendelet 20/A.§ (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelmények és előírások 

felülvizsgálatát írtam elő a határozat rendelkező részének 10.5. pontjában. A felülvizsgálatot a Korm. 

rendelet 20/A.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint kell elvégezni.  

A szakkérdések vizsgálatára a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint a Korm. 

rendelet 5. sz. melléklete I. táblázata alapján került sor. 

A szakhatóság megkeresésére 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése, valamint a Korm. 

rendelet 5. sz. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján került sor. 

 

A Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) 

Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, 13. § (1) bekezdés c) pontja és (2) 

bekezdése, illetékességét a 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

A határozat a fenti jogszabályhelyeken túl a Khvr. alapján, a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal került 

kiadásra, az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdésben meghatározott formában és tartalommal. A 

határozat elleni fellebbezés lehetőségét és az arra nyitva álló határidőt az Ákr. 116. § (1), (2) és 118. § 

(1), (2), (3) bekezdései biztosítják. 

Az alapeljárás és a fellebbezési eljárás díja a Díjrendelet 2. § (2), (5), (6), (7) bekezdése, 3. sz. melléklet 

6. pontja alapján került meghatározásra. 

 

Az egységes környezethasználati engedélyről szóló közleményt a Korm. rendelet 21.§ (8) bekezdése 

alapján a környezetvédelmi hatóság az eljárásban részt vett települési önkormányzat jegyzője részére 

megküldi, azzal, hogy azt a kézhezvételt követően 15 napon át közszemlére tegye. 

 

A Kormányhivatal a határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak 

a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28 § (4) bekezdése alapján megküldi. 

A határozatot teljes körű meghatalmazás alapján közlöm Eichinger Edina egyéni vállalkozóval (4551 

Nyíregyháza, Meggyes u. 80.), mint a környezethasználó meghatalmazottjával. 

Nyíregyháza, 2020. április 14. 

 

Román István  

kormánymegbízott 

nevében és megbízásából  

 

 

 

Rozinka Zsolt illés 

főosztályvezető 
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Határozatot közöljük: 

Véglegessé válás előtt: 

Elektronikus úton: 

1. Eichinger Edina e.v.  

2. Sz-Sz-B Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.) 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztály  (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.)  

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály  (4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.) 

5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és  

Mérésügyi Főosztály Bányászati Osztály (3527 Miskolc, Soltész K. u. 5.) 

6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2.  (4600 Kisvárda, Szent Gy. tér 8.) 

7. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal  

Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály  (4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14. II. em.) 

8. Kisvárda Város Jegyzője  

9. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

 

Helyben: 

10. Irattár 

Véglegessé válás után: 

Elektronikus úton: 

11. Eichinger Edina e.v.  

12. Kötelezés Nyilvántartás; véglegessé válást követően a véglegesítést végző munkatárson 

keresztül elektronikus úton 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. 
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62-21/2020. sz. határozat 1. sz. melléklete 

 

Adatrögzítés és jelentéstétel a Kormányhivatal részére 

Beszámoló 
Beszámolás 
gyakorisága 

Beadási határidő 

Éves hulladék bejelentés 

2.5. pont 
évente március 1. 

Első Olfaktometriás mérési jegyzőkönyv 

3.3.6.5. pont 
egyszer 

a határozat 1.6. pontja szerinti 
megvalósulási dokumentáció 

benyújtásával egyidejűleg 

Olfaktometriás mérési jegyzőkönyv 

3.3.6.6. pont 
évente 

a mérés elvégzését követő 30 napon 

belül, de legkésőbb szeptember 30. 

Első emissziós mérés mérési jegyzőkönyv 

3.4.3. pont 
egyszer 

a határozat 1.6. pontja szerinti 
megvalósulási dokumentáció 

benyújtásával egyidejűleg 

Emissziós mérési jegyzőkönyv 

3.4.3. pont 
3 év / 5 év 

a mérés elvégzését követő 30 napon 

belül 

Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés (LAL) 

3.5.1. pont 
egyszer 

a határozat 1.5. pontja szerinti 
bejelentéssel egyidejűleg 

Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben 
bekövetkező változás 

3.5.2. pont 

eseti 
változás bekövetkezésétől számított 

30 napon belül 

Légszennyezés Mértéke (LM) éves jelentés 
3.5.3. pont 

évente 
1.5. pontjába foglalt bejelentést 

követő év március 31-ig, azt követően 
évente március 31-ig 

Energia hatékonysági belső audit 

6.4. pont 
5 évente 2025.február 01. 

Üzemi kárelhárítási terv benyújtása 

9.1. pont 
egyszer 

a határozat 1.5. pontja szerinti 
bejelentéssel egyidejűleg 

Rendkívüli eseménnyel kapcsolatos jelentés 

 10.1. pont 
eseti 

az eseményt követő  

legrövidebb időn belül 

Éves környezetvédelmi jelentés 

10.2. pont 
évente április 30. 

Panaszt részletező beszámoló megküldése  

 10.3. pont  
eseti 

panasz beérkezését követő 1 
hónapon belül 

Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat 

10.5. pont 
5 évente 2025. február 01. 

EPRTR-A adatlap benyújtása 

10.6. 
évente évente március 31-ig 

Felügyeleti díj  

12. pont 
évente 

1.5. pontja szerinti bejelentést követő 
30 napon belül, azt követően minden 

év február 28. 

Tevékenység szüneteltetése, felhagyása 

13.1. pont 
eseti 

szüneteltetést, felhagyást megelőző 
legalább 30 nappal korábban 

Állapotrögzítő beszámoló készítése és 
benyújtása  

13.3. pont 

eseti 
tevékenység szüneteltetését, 

felhagyását követő 30 napon belül 
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62-21/2020. sz. határozat 2. sz. melléklete 

 


