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H A T Á R O Z A T 
 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) 

 

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYT 

 

ad a Fehérgyarmat 0235/1-2 hrsz. alatti állattartó telepen végzett tevékenység folytatására az I. részben 

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

 

I. 

Környezethasználó adatai 

 

Környezethasználó neve: PEGANOR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 1051 Budapest, Október 6. út 15. 

KÜJ száma: 100 268 735 

II. 

Telephely adatai 

 

 

Telephely címe:     4900 Fehérgyarmat, Matolcsi út 4. 

Telephely helyrajzi száma:    Fehérgyarmat, 0235/1-2 hrsz. 

EOV koordinátái:    X = 298 264; Y = 907 051 

Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer szerint: 

Telephely neve:     fehérgyarmati sertéstelep 

KTJtelephely szám:     100 388 104 

 

Létesítmény neve: Istálló épületek 

KTJIPPC létesítmény szám: 101 726 435 

KTJIPPC létesítmény szám: 101 551 158 

Helyrajzi száma: Fehérgyarmat, 0235/1-2 hrsz. 

EOV koordinátái: 
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Szennyező források: 

 

Forrás megnevezése EOV koordináta 

X 

EOV koordináta 

Y 

1. sz. Fiaztató épület 298 304 907 160 

2. sz. Malacnevelő épület 298 303 907 143 

3. sz. Kocaszállás épület 298 223 907 164 

4. sz. Karantén épület 298 217 907 238 

5. sz. Egyedi kocaszállás épület 298 225 907 222 

6. sz. Egyedi kocaszállás épület 298 305 907 214 

7. sz. Hizlaló épület 298 302 907 045 

8. sz. Hizlaló épület 298 300 907 067 

9. sz. Hizlaló épület 298 324 907 112 

10/a. sz. Hizlaló épület 298 225 907 059 

10/b. sz. Hizlaló épület 298 229 907 090 

10/c. sz. Hizlaló épület 298 233 907 118 

11. sz. Hizlaló épület 298 220 907 155 

12. sz. Hizlaló épület 298 219 907 168 

13. sz. Malacnevelő épület 298 353 907 093 

 

III. 

Engedélyezett tevékenység adatai 

 

Tevékenység 

Megnevezés: sertésnevelés, sertéstenyésztés, takarmányszárítás, takarmánykeverés 

Besorolás:  

„Nagy létszámú állattartás – intenzív sertéstenyésztés – több mint 750 férőhely sertéskocák számára.” 

„Nagy létszámú állattartás – intenzív sertéstenyésztés – több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) 

sertések számára.” 

TEÁOR kód: 01.46 Sertéstenyésztés 

NOSE-P kód: 110.05 

 

Kiépített termelési kapacitás: 

 

     

 

 

 

 

 

 

Technológia: A sertéstartás során alkalmazott technológia hígtrágyás rendszerű. 

 

Az alkalmazott technológia megfelelése az elérhető legjobb technikának: 

 A sertéstelep az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 

szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek, az intenzív baromfi- 

vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló végrehajtási határozatában 

foglaltaknak való megfelelését jelen határozat 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

 

 

 

Megnevezés: Férőhely: 

Hízó:    7900 db 

Koca:     1200 db 

Szopós malac: 264 db 

Utónevelt malac: 4820 db 

Karantén 270 db 
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IV. 

A tevékenység végzésének feltételei 

 

1. Az elérhető legjobb technika alkalmazására vonatkozó előírások: 

1.1. A tevékenységet az elérhető legjobb technika (BAT) 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 Főosztály által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét képezi. 

1.2. Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Főosztály 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 Főosztály 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 

megváltoztatását, továbbá az üzemeltető változását a környezethasználó köteles a Főosztály 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 

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. Az elérhető legjobb technikával összefüggésben meghatározott kibocsátási szintek: 

1.5.1. Az elérhető legjobb technikával összefüggő összes kiválasztott nitrogén kapcsán az alábbi 

kibocsátási szintet kell betartani: 

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén 

Paraméter Állatkategória 
Kibocsátási szint - kiválasztott N kg-

ja/állatférőhely/év 

Összes kiválasztott nitrogén, 

N-ben kifejezve. 

utónevelt malac 4.0 

hízósertés 13.0 

kocák malacokkal 30 

A kibocsátási szint igazolását szolgáló monitoring gyakoriságát jelen határozat 1.6 pontja 

tartalmazza.  

1.5.2. Az elérhető legjobb technikával összefüggő összes kiválasztott foszfor kapcsán az alábbi 

kibocsátási szintet kell betartani: 

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor 

Paraméter Állatkategória 
Kibocsátási szint - kiválasztott P2O5 

kg-ja/férőhely/év 

Összes kiválasztott foszfor, 

P2O5-ben kifejezve. 

utónevelt malac 2.2 

hízósertés 5.4 

kocák malacokkal 15.0 

A kibocsátási szint igazolását szolgáló monitoring gyakoriságát jelen határozat 1.6 pontja 

tartalmazza. 

1.5.3. Az elérhető legjobb technikával összefüggő sertésólakból a levegőbe jutó ammónia kibocsátásra 

vonatkozóan az alábbi kibocsátási szinteket kell betartani: 

BAT-tal összefüggő, a sertésólakból a levegőbe jutó ammónia kibocsátás 

Paraméter Állatkategória 
Kibocsátási szint - kiválasztott NH3 

kg-ja/férőhely/év 

NH3-ban kifejezett ammónia. 

Ivarzó és vemhes kocák. 2.7 

Anyakocák (a malacokat is 

ideértve) rekeszekben. 
5.6 

Utónevelt malac 0.53 
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Hízósertés 2.6 

A kibocsátási szint igazolását szolgáló monitoring gyakoriságát jelen határozat 1.6 pontja 

tartalmazza. 

1.6. Az állattartó telep elérhető legjobb technikának (BAT) való megfelelés érdekében a 

környezethasználó által választott technikák megvalósításának ütemezése: 

1.6.1. Az összes kiválasztott nitrogént csökkentő engedélyezett takarmány-adalékanyagok 

alkalmazásának teljes körű bevezetése: 2020. december 31. 

1.6.2. Az összes kiválasztott foszfort csökkentő engedélyezett takarmány-adalékanyagok (pl. fitáz) 

alkalmazásának teljes körű bevezetése: 2020. december 31. 

1.6.3. Könnyen emészthető szervetlen foszfátok alkalmazása a takarmány hagyományos 

foszforforrásainak helyettesítésére. Teljes körű bevezetése: 2020. december 31. 

A BAT-nak való megfelelés érdekében alkalmazandó (1.5.1; 1.5.2; 1.5.3 pontok szerinti) új 

technikák alkalmazását 2021. január 15-ig a Főosztály felé igazolni szükséges. 

 

2. Hulladékgazdálkodás 

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

mértékben érintse, a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon 

környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, 

a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, 

továbbá környezetkímélő 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 

közszolgáltatónak 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 

rendelkező 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 

meghaladja. 



5 
 
 

A környezethasználó az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a 

kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint 

illetékes Főosztályhoz köteles bejelenteni.  

2.6. Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton, az Általános Nyomtatványkitöltő Program 
(ÁNYK) használatával kitöltött űrlapokon teljesíthető. 

2.7. A telephelyen kialakított munkahelyi gyűjtőhely üzemeltetését a hatályos jogszabályban foglaltak 

figyelembe vételével kell végezni. A munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladékok 

maximális mennyisége: 500 kg.  

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

gyűjthető. 

 

3. Levegőtisztaság-védelem 

3.1. Védelmi övezet  

3.1.1. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 571-15/2010. 

számú határozatával megállapított 500 m-es védelmi övezetet a környezethasználónak továbbra 

is fenn kell tartani a telephely bűzforrásai körül.  

3.1.2. A védelmi övezet középpontjának EOV koordinátái: 

EOVx: 298268 

EOVy: 907052 

sugara: 500 méter.  

A védelmi övezet az így meghatározott körív által határolt terület. A védelmi övezetet tartalmazó 

térképmásolat a határozat 3. számú melléklete. 

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 kialakításával 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. Bejelentésre köteles légszennyező források: 

3.2.1. Bejelentésre köteles diffúz források: 

 

Istállók 

száma 

Forrás jele Forrás kibocsátó felülete (m
2
) Forrás megnevezése 

1. D25 1440 Fiaztató 

2. D26 1440 Malacnevelő 

3. D27 1800 Kocaszállás 

4. D9 480 Karantén 

5. D8 480 Egyedi kocaszállás 

6. D10 480 Egyedi kocaszállás 

7. D17 960 Hizlaló 

8. D16 720 Hizlaló 

9. D15 1280 Hizlaló 

10/a. D1 960 Hizlaló 

10/b. D2 960 Hizlaló 

10/c. D3 960 Hizlaló 

11. D4 270 Hizlaló 

12. D5 270 Hizlaló 

13. D18 480 Malacnevelő 

 D19 315 Szerves trágya tározó 

 D20 250 Csurgaléklé tározó 
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 D21 2250 Beton hígtrágyatározó I. 

 D22 2250 Beton hígtrágyatározó II. 

 D23 804 Vasbeton hígtrágyatározó I. 

 D24 804 Vasbeton hígtrágyatározó II. 

Megjegyzés: a források jele, megnevezése a felülvizsgálati dokumentációban szereplő adatokkal egyezik meg. 

 

3.2.1.1. A diffúz források üzemeltetése során betartandó előírások: 

  Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. 

  Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. 

Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával működtethető és 

tartható fenn. 

A bűzkibocsátó források szagkibocsátását kétévente olfaktometriás méréssel kell ellenőrizni. 

Az első mérés elvégzésének határideje: jelen határozat jogerőssé válását követő 2 év, azt 

követően kétévente. 

3.2.1.2. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során a környezethasználó a diffúz forrás környezete és 

az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles. 

3.2.1.3. Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a 

szállítójármű üzembentartója köteles gondoskodni. Trágyaszállítás és trágyakiszórás 

kedvezőtlen meteorológiai viszonyok esetén nem végezhető. A trágyát a kiszórás után a lehető 

legrövidebb időn belül be kell dolgozni a talajba. 

3.2.2. Bejelentésre köteles helyhez kötött légszennyező pontforrások: 

 

Forrás 

jele 

Megnevezése Forrás 

magassága 

[m] 

P10 Terménytisztító kürtője 
11 

P44 Terménytisztító kürtője 19 

 

3.2.2.1. Kibocsátási határértékek: 

P10 Terménytisztító kürtője és P44 Terménytisztító kürtője megnevezésű légszennyező 

pontforrások technológiai kibocsátási határértéke: 

 

 

Légszennyező anyag 

 

 

Kibocsátási határérték 

(légszennyező anyag 

koncentráció) 

[mg/m
3
] 

Szilárd anyag 150 

 

3.2.2.2. A pontforrások üzemeltetése során betartandó előírások: 

3.2.2.2.1. A helyhez kötött légszennyező források üzemeltetése során a pontforrásokra megállapított 

határértékek nem léphetők túl. 

3.2.2.2.2. A létesítmény üzemeltetője köteles a légszennyező forrásának és az ezekhez tartozó 

technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót vezetni, amelyben fel kell 

tüntetni: 

 a technológiai berendezések, valamint az elszívó és légszennyezőanyag-leválasztó 

berendezések üzemidejét; 

 a termelésre vonatkozó, a légszennyező anyagok kibocsátására hatással lévő adatokat, 

felhasznált alap és segédanyagokat; 

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

és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedéseket; 
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 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. 

3.2.2.2.3. A légszennyező források és hozzá kapcsolódó berendezések technológiai és kezelési 

előírásaiban foglaltakat be kell tartani.  

3.2.2.2.4. Az elszívó és leválasztó berendezéseket a technológiai előírásoknak megfelelően, gondosan 

és folyamatosan üzemeltetni kell, valamint gondoskodni kell karbantartásukról a Műveleti és 

gépkezelési utasításban, illetve alkalmassági bizonyítványban (gépkönyv, minősítési 

dokumentumok) foglaltak, vagy előírások szerint. 

3.2.2.2.5. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg 

elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést. 

3.2.2.2.6. A rendkívüli légszennyezés megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a 

szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot. 

3.3. A kibocsátás ellenőrzésére vonatkozó előírások: 

3.3.1. A P10 és P44 jelű pontforrások emisszió mérését 5 évenkénti gyakorisággal kell elvégezni. 

A következő emisszió mérés elvégzésének időpontja: 2022. augusztus 31. 

A vizsgálati jegyzőkönyv benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30. 

3.3.2. Mérést csak olyan mérőszervezet végezhet, amely megfelel 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) 8.§ (1) 

bekezdésében foglalt minőségirányítási követelményeknek, és rendelkezik olyan mérőeszközzel, 

amely megfelel a 21.§ (2) bekezdésében foglalt típusjóváhagyásnak. 

3.3.3. A környezethasználónak az időszakos mérésekhez szükséges mérőhelyek méréshez szükséges 

állapotának folyamatos fenntartásáról gondoskodnia kell. 

3.3.4. Az időszakos méréseket szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű eredményt adó 

módszer szerint kell végezni. 

3.3.5. A szükséges mérési időtartamra vonatkozó követelményeket a VM. rendelet 16.§ alapján, a 

rendelet 15. melléklete tartalmazza. 

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

melléklete szerint kell végezni. 

3.4. Adatszolgáltatás 

3.4.1. A környezethasználónak a tárgyévet követő év március 31-ig az éves levegőtisztaság-védelmi 

jelentést (LM) kell benyújtania Főosztályra.  

3.4.2. Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a levegőtisztaság-védelmi 

alapbejelentésben bekövetkező változásokat - beleértve a tevékenység megszűntetését is - a 

változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül köteles bejelenti a környezetvédelmi hatóság 

részére. 

3.4.3. Az adatszolgáltatás elektronikus úton, az ÁNYK használatával kitöltött űrlapokon teljesíthető. 

3.4.4. 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. Zajvédelem: 

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

4.3. 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. 
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4.4. A tevékenységhez kapcsoló szállítási útvonalakat úgy kell megtervezni, hogy az minél kisebb 

mértékben növelje meg az útvonalakkal szomszédos zajtól védendő területek zajterhelését. 

 

5. Mérés-ellenőrzési monitoring feltételek, nyilvántartási, adatszolgáltatási előírások: 

5.1. A környezethasználó az alábbi paraméterek tekintetében köteles nyilvántartást vezetni: 

 a telephely vízfogyasztását, 

 villamosenergia-fogyasztását, 

 tüzelőanyag-fogyasztását, 

 a beérkező- vagy született és távozó állatok számát, ideértve adott esetben az elhullást is, 

 takarmányfogyasztást, 

 trágyatermelést. 

5.2. A környezethasználónak a határozat IV. szakasz 1.5 pontjában meghatározott határértékek 

teljesülését évente egyszer monitorozni kell. A határértéknek való megfelelést az ipari 

kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb 

technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésben meghatározott technikák egyikének az 

elvégzésével kell igazolni a Főosztály felé. 

5.3. A környezethasználó köteles első alkalommal 2018. november 30-ig, azt követően minden év 

november 30-ai határidővel a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozó „Éves 

környezetvédelmi jelentést” benyújtani a Főosztályhoz. A jelentésnek tartalmaznia kell a 

határozat 6.1.1 és 5.2 pontjában meghatározottakat, valamint az alkalmazott technológia esetleges 

változásait, a mintavételi eredmények értékelését, a telepre érkezett panaszokat, havária 

eseményeket, a bűzkibocsátás csökkentése érdekében alkalmazott takarmányozási, almozási, 

trágyakezelési módszereket. Az éves jelentésben értékelni kell az alkalmazott technológia elérhető 

legjobb technikának, valamint az engedély előírásainak való megfelelését, továbbá a létesítmény 

energiahatékonysági mutatószámát, valamint a késztermék tonnájára vetített vízfelhasználást 

évente meg kell határozni, melyet az éves jelentésben szerepeltetni kell. 

6. Szakhatósági előírások: 

6.1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság) 36500/413-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Fehérgyarmat 0235/1-2 hrsz. alatti ingatlanokon végzett 

sertéstartó tevékenység egységes környezethasználati engedélyezéséhez az alábbi előírások 

betartása mellett, hozzájárul: 

6.1.1. A telephely vízilétesítményeinek üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a telephely 

vízellátására, szennyvíz és csapadékvíz elhelyezésére, mélyfúrású kútjaira valamint a 

talajvízfigyelő kútjaira vonatkozó érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait 

maradéktalanul be kell tartani. 

6.1.2. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telephelyi létesítmények 

használatánál, valamint felszámolással kapcsolatos további tevékenységek végzésénél a felszín 

alatti vizek védelmének szabályairól szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait 

maradéktalanul be kell tartani. 

6.1.3. A felszín alatti vizeket veszélyeztető HDPE fóliával szigetelt hígtrágya medencében lévő 

hígtrágyát az SZ-03I/00496-4/2017. számú határozatban foglalt korlátozó intézkedés 

feloldását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019. 03. 31-ig el kell távolítani, továbbá a 

fóliaszigetelés épségét és vízzáróságát ellenőrizni szükséges. A hígtrágya eltávolítását 

követő 30 napon belül a műszaki felülvizsgálat által feltárt sérülések kijavítását végre kell 

hajtani. 

6.1.4. A felszín alatti vizek védelme érdekében a tényállás tisztázása szükséges, mely során a HDPE 

fóliával szigetelt hígtrágya medence vízzáróságát igazolni kell. 

6.1.5. Amennyiben a fenti HDPE fóliával szigetelt hígtrágya medence vízzárósága nem megfelelő, 

műszaki állapotának felülvizsgálata szükséges. A hígtrágya medence műszaki állapotának 

felülvizsgálata során észlelt sérüléseket szakszerűen javítani szükséges, a szakszerű javítását 
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dokumentálni kell. Az ügyfél a szakszerű javítási tevékenységek végrehajtását követő 5 

munkanapon belül a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot tájékoztatni köteles, melyet 

dokumentációkkal és fényképfelvételekkel támasszon alá. 

6.1.6. A medencéből eltávolított hígtrágya elhelyezése és hasznosítása az aktuális vonatkozó 

jogszabályokban előírtak szerint, a vizek szennyezésének kizárásával történhet. 

6.1.7. A sertéstelepen (Fehérgyarmat, Matolcsi út 4. hrsz.: 0235/2) történő hígtrágya kiszállítási és 

elhelyezési tevékenységet a vizek szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, 

hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz állapotában a 

tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) 

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

határértékeket meghaladó minőség romlást. 

6.1.8. A bizonyíthatóan szakszerűen kijavított – HDPE fóliával bélelt – hígtrágya tározó használatba 

vétele, csak akkor történhet meg, ha a sertéstartásból eredő hígtrágya ártalmatlanításáig történő 

tárolása és az ehhez kapcsolódó tevékenységek további vízszennyezést nem okoznak, valamint 

a javításról szóló dokumentumokat a Katasztrófavédelmi Igazgatóság jóváhagyja. 

6.1.9. Tilos a kerékfertőtlenítőből keletkező és egyéb szennyezett vizek csapadékvíz rendszerbe 

történő bevezetése, elszikkasztása! 

6.1.10. 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. 

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

6.1.12. A környezethasználó köteles a talajvíz mintavételi helyek biztonságos és állandó elérhetőségét 

biztosítani. 

6.1.13. A telephelyi tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon kísérésére, 

ellenőrzésére a talajvíz minőségét akkreditált mintavételek és akkreditált laboratórium által 

végzett vizsgálatok útján rendszeresen ellenőrizni kell. 

6.1.14. A talajvízkutak akkreditált mintázását, és a vett vízminta akkreditált vizsgálatát, valamint a 

kutakban a talajvízszint megállapítását évente két alkalommal, (tavasszal és ősszel) kell 

elvégezni, majd a vizsgálati eredményeket a vízszintmérési adatokkal együtt, a mintavételezést 

követően május 15-ig és november 15-ig a vízvédelmi hatóságnak elektronikus úton meg kell 

küldeni az OKIR szakrendszerbe MIR-K adatlap kitöltésével és az akkreditált mintavételi és a 

vizsgálati jegyzőkönyvek elektronikus csatolásával. A vízvizsgálatoknak a pH, vezetőképesség, 

nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát), szulfát, foszfát tartalom meghatározására kell 

kiterjednie. 

Az adatszolgáltatást a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízvédelmi hatóság felé a 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 34.-35. § szerinti FAVI rendszer Környezethasználati 

Monitoring alrendszerén kell teljesíteni. A FAVI elektronikus adatszolgáltatás rendjére, a 

kötelezettség végzésére vonatkozó információk a http://web.okir.hu/hu/ weboldalon találhatók. 

6.1.15. A talajvíz vizsgálati eredmények alapján a tevékenység talajvízre gyakorolt hatását évente, az 

éves jelentés keretében, valamint az egységes környezethasználati engedély ötéves 

felülvizsgálatában ki kell értékelni, és tájékoztatás céljából a környezetvédelmi hatóság által 

meghatározott időpontig tájékoztatás céljából meg kell küldeni a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

részére is. 

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

adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást – az anyagforgalomban bekövetkezett 25%-

nál nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden esetben - a tárgyév utolsó napján érvényes 

adatokkal a FAVI rendszeren keresztül be kell jelenteni a területileg illetékes vízvédelmi 

hatóság felé, a tárgyévet követő év március 31-ig. 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az ügy érdemében 

hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslatnak keretében 

támadható meg. 

http://web.okir.hu/hu/
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7.   Szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos előírások: 

7.1. Termőföldvédelem: 

7.1.1. A sertéstartás során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. §. (1) 

bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos mezőgazdaságilag hasznosított területeken 

a talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld - az engedélyezett, illetve 

bejelentett területeken kívül - hígtrágyával, valamint egyéb veszélyes és nem veszélyes 

hulladékkal nem szennyeződhet. 

7.1.2. Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és 

nyilvántartás rendjéről) 10. §. (1) és (2) bekezdései az 1. §. b) pontja szerint állattartást folytatók 

részére nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő! 2017.-től minden év 

március 31.-ig a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak kell 

a rendelet mellékletében meghatározott adatokat elektronikus úton megküldeni. 

 

8. Környezetkárosodás megelőzése: 

8.1. A környezet veszélyeztetésével illetve szennyezésével járó, nem rendeltetésszerű üzemelés 

illetve rendkívüli helyzet esetén alkalmazni kell a berendezésekre, technológiai folyamatokra 

vonatkozó kezelési utasításokban, valamint az üzemi kárelhárítási tervben foglaltakat. 

8.2. Az engedélyes köteles a tevékenységét úgy folytatni, hogy ne okozzon környezetszennyezést. 

8.3. Környezetszennyezés észlelése esetén az engedélyes köteles: 

- azonnali vizsgálatot végezni a szennyeződés forrásának megállapítása és izolálása 

érdekében, 

- megtenni a szükséges intézkedéseket a további szennyeződés elkerülése és a káros 

hatások minimalizálása érdekében, 

- haladéktalanul értesíteni a környezetvédelmi hatóságot illetve más érintett hatóságokat, 

szervezeteket. 

8.4. A telep műszaki létesítményeit folyamatosan karban kell tartani. 

8.5. A telephely üzemi kárelhárítási tervét - készítette: Leviczkyné Dobi Mária (4481 Nyíregyháza-

Sóstóhegy, Aranykalász sor 20.) környezetvédelmi szakértő, (SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg 

védelem szakértő; kamarai nyilvántartási száma: 15-0684), 2017. január – a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/780-14/2017.ált. és 608-9/2017. saját 

számú szakhatósági állásfoglalása figyelembevételével jóváhagyom. 

8.6. Az üzemi kárelhárítási terv egy példányát a gazdálkodó szervezet székhelyén, egy példányát a 

terv által érintett üzemegységnél, telephelyen kell tartani. 

8.7. Az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett 

változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról - ideértve az 

üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére kötelezettnek kell 

gondoskodnia. A változásokról a környezetvédelmi hatóságot 30 napon belül értesíteni kell. 

8.8. Az üzemi kárelhárítási tervet a terv készítésére kötelezettnek az üzem technológiájában, a 

gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 

napon belül felül kell vizsgálnia, majd megküldeni a környezetvédelmi hatóságra. 

8.9. Ha a változás nem jelentős és felülvizsgálat emiatt nem szükséges, úgy a környezetvédelmi 

hatóságot a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül erről tájékoztatni kell. 

8.10. A változások átvezetésétől függetlenül, az üzemi kárelhárítási tervet a környezethasználónak 

ötévente felül kell vizsgálnia, és az átdolgozott tervet be kell nyújtania a környezetvédelmi 

hatóságra jóváhagyásra. A környezethasználónak az üzemi terveket elektronikus úton kell 

megküldeni a jóváhagyást végző környezetvédelmi hatóságnak, továbbá a működési terület 

szerinti VIZIG-nek és NPI-nek. 

A felülvizsgált kárelhárítási terv környezetvédelmi hatósághoz történő benyújtásának határideje: A 

engedély 5 éves felülvizsgálatával egyidejűleg, azaz 2022. augusztus 31. A kárelhárítási tervet az 

SZKV-VF (víz- és földtani közeg) jelölésű szakértői jogosultsággal rendelkező személy készítheti 

el. 
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9. Jelentéstételi, felülvizsgálati kötelezettség: 

9.1. A környezethasználó köteles értesíteni a Főosztályt a lehető legrövidebb időn belül a követ-

kező 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 Főosztály ügyeleti telefonszáma: 06 30/620-7007; fax száma: 06 42 598-941. 

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 Főosztály 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. 

9.2. 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 

ellenőrzés időpontjában a Főosztály részére átadni. A környezethasználó köteles a panaszok 

beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a Főosztályhoz 

benyújtani. 

9.3. A környezethasználó rendszeres jelentéstételi kötelezettségeit a 1. sz. melléklet részletezi. 

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

felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni.  

A következő felülvizsgálati dokumentációt legkésőbb 2022. augusztus 31-ig kell a 

Főosztályhoz benyújtani. 

 

10. Menedzsment: 

10.1. A környezethasználó köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni. 

10.2. A környezethasználó köteles a környezetvédelmi megbízott, illetve a menedzsment bármely tagja 

nevének és elérhetőségének (levélcím, telefonszám) változását közölni a Főosztállyal. 

10.3. A környezethasználó köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felméré-

sére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a dolgozók azon tagjai számára, akiknek a munkája 

jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről feljegyzéseket kell készítenie. 

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

képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie. 

 

11. Felügyeleti díj: 

11.1. A környezethasználó éves felügyeleti díjat köteles fizetni. A díj mértéke 100.000,- Ft azaz 

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

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

00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára.  

11.2. A felügyeleti díjat minden év február 28-ig kell megfizetni, az előzőekben meghatározottak 

szerint.  

11.3. Késedelmes teljesítés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. 

 

12. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások: 

12.1. A tevékenység szüneteltetésének vagy felhagyásának tényét (azt megelőző legalább 30 nappal) 

be kell jelenteni a Főosztály részére. 

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

egyéb környezetszennyező anyagok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő 

elszállításáról, illetve kezeléséről gondoskodni. 
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12.3. 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 telephely és a székhely szerint illetékes 

Környezetvédelmi hatóság számára megküldeni. 

 

V. 

Érvényesség 

A IV. részben megadott előírások betartása esetén  

az egységes környezethasználati engedély 

11 évig,  

érvényes jelen határozat jogerőre emelkedésének napjától. 

 

A határozathoz csatolt 1., 2. és 3. számú melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi, a 

határozat a melléklettel együtt érvényes. 

Az eljárás során eljárási költségként a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A § (4) bekezdésében fog-

lalt felülvizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díja merült fel, melynek megfizetésére a 

környezethasználó köteles. A díj mértéke 250.000,-Ft, melyet a környezethasználó megfizetett, egyéb 

eljárási költség nem merült fel. 

A határozat – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon emelkedik 

jogerőre. 

E határozat ellen a közlés napját követő 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz benyújtott fellebbezésnek van helye. 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak jelen határozat elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 

Az egységes környezethasználati engedély ötéves teljes körű felülvizsgálati eljárása elleni fellebbezés 

díja 125.000,- Ft. 

Természetes személyek és civil szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: 2.500,- 

Ft. 

A fellebbezési díj teljes összegét 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. 

A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról, illetve a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A PEGANOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Fehérgyarmat, Matolcsi u. 4. 0235/1-2 hrsz. alatti 

sertéstelepen végzett tevékenységre vonatkozóan a 219-24/2017., 219-21/2017., a 219-7/2017., a 668-

3/2014., a 307-18/2013., a 307-10/2013., a 307-3/2013., az 571-15/2010., az 544-11/2009., az 544-

1/2009., a 2796-23/2008., a 2796-4/2008 és a 10009-16/2007. számú határozatokkal módosított 10009-

11/2007. számú határozatba foglalt egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. 

A 10009-11/2007. sz. határozat szerint az engedély a rendelkező részben megadott előírások betartása 

esetén 2017. november 10-ig érvényes. 

A PEGANOR Kft. (1051 Budapest, Október 6. út 15.) megbízásából a KÖMIR Kft. (4400 Nyíregyháza, 

Nagyvárad u. 4.) 2017. november 09-én kérelmet nyújtott be a Főosztályra a 10009-11/2007. sz. 

határozatba foglalt egységes környezethasználati engedély ötéves felülvizsgálatának elbírálása 

tárgyában. 

A Főosztály megállapította, hogy az ötéves felülvizsgálat 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.  
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A díj mértéke a Díjrendelet 3. számú melléklet 10.1. alszám alapján /mint a 314/2005. (XII.25.) Korm. 

rendelet 20/A § (4) bekezdésében foglalt felülvizsgálat/ a 7. pontban - nagy létszámú állattartás - foglalt 

díjtételnek, vagyis 500.000,- Ft-nak az 50 %-a, azaz 250.000,- Ft. 

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a Díj-

rendelet 5. § (6) bekezdése értelmében a kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell. 

A díj megfizetése az eljárás kezdeményezésekor nem történt meg, ezért az eljáró hatóság a 9448-

1/2017. sz. végzésében hívta fel az ügyfelet a díjfizetésre. A közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 158. § (1) 

bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség 

viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.” 

Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti költségek közül az igazgatási szolgáltatási díj merült fel, melyet 

a környezethasználó a hivatkozott számú végzés alapján megfizetett, egyéb eljárási költség nem kelet-

kezett. 

A Főosztály a benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a dokumentációban 

foglaltak pontosítása, kiegészítése szükséges, ezért az 211-3/2018. sz. végzésében tartalmi hiánypótlást 

írt elő, amely teljesítésre került. 

A Főosztály a Ket. 29. § (6) bekezdése alapján a nyilvánosság biztosítása érdekében hivatalában, 

valamint honlapján közleményt tett közzé, egyidejűleg az 9448-3/2017. sz. ügyiratában megküldte a 

közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység helye szerinti település, Fehérgyarmat Község 

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

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

A Főosztály az 9448-4/2017. számú levelében az eljárás megindulásáról ismert ügyfélként értesítette a 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.). 

Továbbá értesítőt küldött a Főosztály a 9448-5/2017. ügyiratszámú levelében az ingatlan 

tulajdonosának. 

 

Az engedélyezésre kerülő tevékenység ismertetése: 

A tervezett tevékenység kapacitása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 1. 

és 2. sz. mellékletébe sorolható be az alábbiak szerint:   

 2. sz. melléklet 11.b): „Nagy létszámú állattartás – intenzív sertéstenyésztés – több mint 2000 

férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára”; 

 2. sz. melléklet 11.c): „Nagy létszámú állattartás – intenzív sertéstenyésztés – több mint 750 

férőhely sertéskocák számára”. 

A telephely 1990-ig a SERKÖV Tsz. Vállalkozása volt, ami később átalakult Rt-vé. Ezt felszámolták, 

majd többszöri tulajdonváltást követően 1999-től a Németh és Fia Kft. tulajdona, majd 2007. 

decemberétől a Tiszántúli Vágósertés lett a tulajdonos. Ezt követően 2017. április 20-át követően 

PEGANOR Kft. vette át az üzemeltetést. 

A vizsgált telephelyen sertésnevelést végeznek. A sertéstartás folyamatában a következő események 

ismétlődnek körforgásszerűen: vemhesítés, vemheskoca tartás, elletés malacnevelés (szoptatás), 

elválasztás, utónevelés, hízlalás. 

A telepen 15 db sertésistállót használnak. Az istállók padozata beton, tetőzete lindab és hullámpala, 

oldalfala tégla. A sertéseket a vágósúly eléréséig (100-110 kg/db) 6-7 hónapos életkorig nevelik. A telep 

maximális férőhely kapacitása 7900 db hízósertés, és 1470 koca. 

A setéseket megfelelően kialakított, szellőztethető, fűthető istállókban tartják. A technológiában, 

igazodva a biológiai életszükségletekhez, az életkoruknak megfelelően szigorú technológia szerint fűtik, 

szellőztetik az istállók légterét. Az istállókban elhasználódott levegő cseréjét automatavezérlésű elszívó 

ventillátorokkal és természetes úton oldják meg. Takarmányozás a saját takarmánykeverő üzemben 

előállított takarmánykeverékkel és táppal történik. 

A hizlaldában folyamatosan újítási és karbantartási munkálatokat is végeztek: takarmányadagoló 

rendszerét automatizálták, négy épületen hőszigetelést és tetőcserét végeztek, illetve felújították a belső 

padozatot. 
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A telephely elhelyezkedése: 

A telephely Nyírség északkeleti részén, Fehérgyarmat közigazgatási területén, külterületen 0235/1-2. 

hrsz alatt található meg. 

Megközelítése Tunyogmatolcs irányából a 491-es főúton Fehérgyarmatra beérkezve a Mártírok útja 

elején található benzinkútnál nyíló Matolcsi utcáról lehetséges. 

Térségében 5 km távolságon belül található lakott települések: Tunyogmatolcs, Nábrád, Penyige, 

Cégénydányád, Fülpösdaróc. 

Minden irányból mezőgazdasági terület és szántóföld határolja. A telepről nyugatra mintegy 550 m 

távolságban található a Szamos folyó. 

Közvetlen környezetében üdülő terület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti terület nincs. 

 

Létesítmények: 

Üzemelő, használatban lévő létesítmények:  

- 1 sz. Fiaztató épület (264 férőhely) 

- 2 sz. Malacnevelő épület (4620 férőhely) 

- 3 sz. Kocaszállás épület (800 férőhely) 

- 4 sz. Kocaszállás épület (270 férőhely) 

- 5 sz. Egyedi kocaszállás épület (200 férőhely) 

- 6 sz. Egyedi kocaszállás épület (200 férőhely) 

- 7 sz. Hizlaló épület (1100 férőhely) 

- 8 sz. Hizlaló épület (1000 férőhely) 

- 9 sz. Hizlaló épület (1800 férőhely) 

- 10/a. sz. Hizlaló épület (1200 férőhely) 

- 10/b. sz. Hizlaló épület (1200 férőhely) 

- 10/c. sz. Hizlaló épület (1200 férőhely) 

- 11 sz. Hizlaló épület (200 férőhely) 

- 12 sz. Hizlaló épület (200 férőhely) 

- 13 sz. Malacnevelő épület (500 férőhely) 

- 1 db takarmánykeverő 

- szociális épület, iroda, porta 

- 3 db mélyfúrású kút 

- 7 db figyelő kút 

- 1 db szigetelt vasbeton tározó 5000 m
3
   

- 1 db szigetelt vasbeton tározó 5200 m
3
 

- 1 db csurgaléklé tározó 600 m
3
 

- sz. 4800 m
3
-es vb. kör hígtrágya tározó 

- sz. 4800 m
3
-es vb. kör hígtrágya tározó 

- 9711 m
3
-es HDPE fóliával bélelt tározó 

- 1 db szerves trágya tározó 

- D200 mm betoncső 1130fm 

- 34 db D200 mm csőcsappantyú 

- 60 db D 80 mm vb. akna 

- 1 db gyűjtő-átemelő akna 

- rácsakna 

- 1 db 600 m3-es csurgaléklé tározó 

- 1 db TREVISO trágyaszeparátor Q=60m3/h 

- 2 db szennyvízakna 25 m
3
 –es 

- 1 db 150 m3-es víztorony 

- 1 db 500 literes hidrofor (tartalék kúthoz) 

- 1 db 50 m3-es tűzivíz tározó 

- NA 80-as vízvezeték, 695 fm 

- NA50-es vízvezeték, 476 fm 

- 1 db kútakna gépészettel 
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- 2 db kútakna gépészet nélkül (tartalék)  

- 1”-os vízvezeték, 130 fm 

- 5 db NA 80-as tűzcsap 

- 3 db 1”-os kerti csap 

 

A tartástechnológia főbb műszaki elemei, paraméterei: 

Tartástechnológia, Trágya kitárolás, elhelyezés: 

Az állatok az egész tenyésztési folyamat során zárt tartásban vannak. A tenyésztési munka- folyamatok 

körforgásszerűek:  

- termékenyítés, 

- vemhes kocák gondozása 

- fiaztatás, 

- szoptató kocák és szopós malacok gondozása, 

- választott malac gondozása, 

- hízósertés tartása, 

 

Termékenyítés: Az ivarzó egyedeket az inszeminátor válogatja ki. A termékenyítés a párosítási terv 

alapján történik. Spermát a termékenyítés előtt mikroszkóppal vizsgálják. A kocákat a vemhesítő 

istállóban tartják a termékenyítést követően. 

 

Vemhes kocák tartása: Termékenyítést követően 35 nap múlva a vemhes kocákat és kocasüldőket az 

egyedi állásokról 17-20 fős csoportokba helyezik el, nagyság és a termékenyítési idő 

figyelembevételével. 60-80 napig a rotációk klimatizált istállókban vannak, utána a nyitott kifutású ISV 

kocaszállásokra kerülnek. A vemhesített kocákat és kocasüldőket 45 napos vemhességi időben 

ultrahangos vemhességvizsgálat alá vetjük. A 80. vemhességi naptól a rotációk az előkészítő istállóba 

kerülnek. 

 

Fiaztatás: Az inszeminátor kijelöli a felhajtandó kocákat és a gondozók a mosó kamrába hajtják a 

kocákat, ahol vízsugárral tisztára mossák, lefertőtlenítik, és külső élősködők ellen kezelést kapnak. Ezt 

követően a tisztára mosott, fertőtlenített fiaztató battériába zárják. A fialásra készülő kocákat 

folyamatosan figyelik, fialás előtt még egyszer lemossák és fertőtlenítik a battériát. Az újszülött 

malacokat a köldökzsinór fertőtlenítése és a mistrálos panírozás után tiszta, fertőtlenített fiaztató ládába 

rakják infra lámpa alá, később visszakerülnek a kocához. 

 

Szoptató kocák és szopós malacok gondozása: Fialás után a kocákat fokozottan figyelik a betegségek 

megelőzése érdekében. Takarmányozást a malacok fejlődési üteméhez igazítják. Szopós malacok 

vaskészítményt és egyéb betegségek elleni vakcinát kapnak, továbbá megtörténik az ivartalanítás is. 

Gyenge malacok és kocák selejtezésre kerülnek. A 30 napos malacok ivar szerint átkerülnek az 

előnevelő battériákba. Választás után a kocák visszakerülnek nagyság szerint a kocaszállásra és 

újratermékenyítik őket. A selejtezésre kijelölt egyedek az erre a célra kijelölt karámba kerülnek és 

értékesítik őket. 

 

Választott malacok gondozása: A malacokat ivar és nagyság szerint szétválogatva rakják fel a 

battériákra. Az állomány sűrűsége a battéria fajtától függően 5-10 db, ahol rotációtól függően 50-70 

napot tölt el a malac. Ezen idő alatt 1-2 selejtezésen esik át az állomány, majd átkerülnek a hizlaldába. 

 

Hízósertés tartása: A hízósertések hizlaldába reprezentatív mérés után kerülnek. A termeket a malacok 

fogadására az előző állomány értékesítése, illetve maradék kihajtása után mossák nagynyomású 

mosóval, fertőtlenítik, pihentetik, javítják. A betelepítési mennyiséget a rotáció, illetve a férőhely 

szükséglet határozza meg. Benti zárt ólakban 20-25 db, a kinti nyitott ólakban, karámban 25-30 db. A 

hizlaldában eltöltött időt a betelepítéskori súly, illetve életkor határozza meg (2,5-3,5 hónap között 

szokott lenni). A hízlalási időszak alatt az állomány folyamatosan, szükség szerint selejtezve van. A 

megbetegedett egyedeket elkülönítik és kezelik. A technológiai selejtek a többi közül kiszedésre 
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kerülnek. Ezek technológiai selejtként értékesítve lesznek. A hízósertések értékesítésekor a 

közlekedőfolyosón keresztül, mérlegelés után, a rakodó rámpán felhajtva vannak berakodva a szállító 

járművekre 

 

Itatás: 

Az itatáshoz szükséges vizet a telephelyen mélyfúrású kútból biztosítják, szopókás, zárt technológiájú 

rendszer segítségével. A víz minőségét rendszeresen ellenőrzik. A szopókás itatási technológia lehetővé 

teszi a víz gazdaságos kiadagolását, megakadályozva a víz alomra kerülését. Itatás itatószelepen 

keresztül történik, ivóvizet korlátozás nélkül fogyaszthatnak az állatok. 

 

Takarmányozás: 

A takarmányt a cég vásárolja, a telepített fajta technológiai leírásában szereplő beltartalmi értékeknek 

megfelelően. 

A KFT–nél a takarmányt a gépkocsikról közvetlenül az ólak mellé adagoló szerkezettel ellátott zárt 

silókba fejtik át, ahonnan a minden ólban telepítésre került spirálos etető berendezéssel szállítják a 

takarmányt az ólakban levő etető helyekre. A takarmány szállítás a rendszer segítségével gyorsan, 

mérlegen keresztül, zárt csatornán halad. A mérlegrendszer segítségével a takarmányfogyasztás 

állandóan figyelemmel kísérhető. 

  

Fűtés: 

Az istállókban az optimális hőmérsékletet termosztáttal vezérelt automata gázégőfejes kazánokkal 

biztosítjuk. 

 

Szellőzés: 

Az istállókban a szellőztető rendszer működtetését automata-vezérléssel biztosítják. Folyamatosan 

mérik a hőmérsékletet, a ventillátorok indításával változtatják az istállókon átáramló levegő mennyiségét, 

ezáltal a hőmérséklet és a páratartalom mellett a szennyezők koncentrációja is változik. 

 

Világítás: 

Az istálló épületek mesterséges megvilágítása energiatakarékos izzókkal és fénycsövekkel biztosított. A 

világítótesteket a megfelelő fényleadás érdekében mindig tisztán tartják. Nevelés során természetes 

világítás kiegészítésére mesterséges világítást is kell alkalmazni, mivel a sertések gyarapodása jobb, ha 

éjszaka is látnak, mert így esznek is. Fontos, hogy az egész istállóban egyenletes legyen a megvilágítás. 

A hizlaldában etetési rendszer részeként, amikor a takarmányt az automata utántölti, a világítást is 

felkapcsolja.  

 

Járvány megelőzése érdekében alkalmazott eljárások:  

A sertés telepek higiéniája és állategészségügyi helyzete az eredményes hízlalás és a környezet 

egészségügy egyik legfontosabb eleme. Járványok megakadályozásának feltétele, hogy a preventív 

állategészségügyi programot következetesen végrehajtsák. Ezt a programot a Kft. a telep állatorvosával 

közösen alakította ki és felügyelete mellett hajtják végre, s tartják folyamatos ellenőrzés alatt. 

Ennek keretében a következő legfontosabb intézkedéseket vezették be:   

 A telepet zárt kerítéssel vették körül, a személy és gépjármű forgalmat minimalizálták. 

 A telepre csak a technológiai célokat szolgáló gépkocsi hajthat be.  

 A telepre csak az ott dolgozó és ellenőrző személyek léphetnek be.  

 A látogatók számát minimalizálják. A látogatók a nevelő terekre nem léphetnek be.    

 A rágcsálók istállókba jutását csapdázással és állatgyógyászati készítményekkel, s az épület  

 állandó karbantartásával, a nyílások elzárásával akadályozzák meg.  

 Az elhullott állatokat és a veszélyes hulladékokat a telep szélén kialakított veszélyes 

hulladékgyűjtő épületben gyűjtik, s a fehérje feldolgozó vállalat és más, engedéllyel rendelkező 

szakcég részére rendszeresen átadják elszállításra.  
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 Az állomány rendszeres gyógyszer ellátását szigorú előírások betartása mellett az állatorvos 

irányításával végzik.  

A hizlaldába betelepítéskor időszaktól függően (ősztő l-  tavaszig) az állatok orbánc ellen vakcinázva 

vannak. Gyógykezelés szükség szerint, egyidejűleg különböző antibiotikumokkal (injekció, por), vagy 

tömegkezeléssel moslékba keverve. 

A gyógykezelt állat jelzőkrétával és krotáliával megjelölésre kerül. 

 

Energiaellátás: 

A sertéstelep villamos energia ellátását az E-ON biztosítja. 

 

Vízellátás: 

A telep vízellátásához szükséges víz beszerzése 3 db mélyfúrású kútról történik. A vízminőség az 

állatállomány számára megfelelő. A felhasznált vízmennyiséget vízóra méri. 

A szociális vízigény csak kommunális jellegű van a dolgozók tisztálkodásából adódóan. Vízhasználati 

helyek: szociális épület. 

A tüzivíz ellátást a telephelyen található tűzcsap biztosítja. 

 

Szennyvízelhelyezés: 

A sertéstelepről gravitációsan lefolyó hígtrágyalé a kezelő telep átemelő aknájába érkezik. Innen a 

meglévő átemelő szivattyúk segítségével automatikus üzemeltetéssel a fázisbontó egyik medencéjébe 

kerül a kiépített KPE 100-as nyomóvezetéken. A párhuzamosan üzemeltethető 1 db 5200 m
3
 térfogatú, 

és 1 db 5000 m
3
 térfogatú tárolók , és a 2 db 32 m átmérőjű vasbeton tározóakna és a 9711 m

3
 térfogatú 

szigetelt hígtrágya tároló medence vízszintes átfolyású fázisbontó medencébe külön vezetéken folyik be 

a hígtrágyalé. Tolózárak nyitásával zárásával szabályozható az egyes medencékbe a trágyalé 

bevezetése. 

 

Csapadékvíz-elhelyezés: 

A telephelyen az épületek tetőzetére hulló csapadékot az épületek ereszének mentén kialakított 

horganyzott acéllemez csatornák vezetik el. A lefolyó csapadékvíz az építmény jellegéből adódóan nem 

tekinthető szennyezetnek, így a szikkasztással történő elhelyezésének nincs akadálya. 

 

A telephelyen környezetvédelmi megbízottat alkalmaznak. Környezetvédelmi megbízott neve: KÖMIR 

Kft. Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. részéről Szentmiklóssy Csaba ügyvezető (4400 Nyíregyháza, 

Nagyvárad u. 4.). 

 

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 a Főosztály 

az 211-6/2018. sz. ügyiratában a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztályát és a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi 

Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztályát kereste meg a hatáskörükbe tartozó szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban. 

Továbbá a 211-1/2018. számú végzésben a Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. számú melléklet II. 

táblázatának 3. pontja alapján szakhatósági állásfoglalást kért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. 

 

Az eljárásba bevont szervezeti egységek a szakkérdésben az állásfoglalásukat az alábbiak szerint adták 

meg: 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 

Osztálya SZ/NEF/00583-2/2018. számon, szakkérdés vizsgálata tárgyában az alábbiakat állapította 

meg: 
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„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, a PEGANOR Kft. 

(1051 Budapest, Október 6. út 15.) megbízásából eljáró KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 

(4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) által előterjesztett Fehérgyarmat, 0235/1-2. hrsz. alatti 

sertéstelep üzemeltetésére kiadott, többször módosított 10009-11/2007. számon egységes 

környezethasználati engedélyének felülvizsgálata ügyében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 

Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) megkeresése alapján, az egységes környezethasználati engedély 

kiadása ellen a vizsgált szakkérdések vonatkozásában kifogást nem emel. 

Indokolás 

A PEGANOR Kft. (1051 Budapest, Október 6. út 15.) megbízásából eljáró KÖMIR Környezetvédelmi és 

Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Nyíregyházi Járást Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (4400 Nyíregyháza, 

Kölcsey u. 12-14.) előtt Fehérgyarmat, 0235/1-2. hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére kiadott, többször 

módosított 10009-11/2007. számon egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata 

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, figyelemmel a 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 sertéstelep üzemeltetése 

során - a szakértői nyilatkozatban közölt adatokat, számításokat figyelembe véve- a vizsgáit 

szakkérdések vonatkozásában jelentős környezeti terhelés nem valószínűsíthető. 

Előzőek alapján szignifikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő hatás kialakulására - a felülvizsgálati 

anyagban bemutatott adatok alapján- nem lehet következtetni. 

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, illetékességét 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 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeleti 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam 

meg.” 

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

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya SZ/84/00767-

2/2018. számú nyilatkozatába foglalt előírásait a határozat rendelkező rész 7.1. pontja tartalmazza, 

melyet az alábbiakkal indokolt: 

„A Kft. az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének 

ebben az előző évben (adatszolgáltatási időszak: 2017. január 1. - 2017. december 31.) eleget tett. 

A hígtrágya termőföldön történő hasznosítása tárgyában SZ/84/02592-2/2016. számon és SZ/84/01285-

5/2017. számon igazolásokat adtunk ki, amelyek 2019. augusztus 12.-ig, illetve 2021. július 18.-ig 

érvényesek. (A hasznosításra kijelölt és engedélyezett összesen 52,3827 ha nagyságú terület 

Fehérgyarmat határában található.) 

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

előírásainak figyelembevételével, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 28. § (2) bekezdés és 
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az 5. számú melléklet I. táblázat 5. pontja, valamint a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás (a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról) 24-27. §-a, illetve a mellékelt 

dokumentáció (készítette: KÖMIR Kft. /4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4./; készült: Nyíregyháza, 2017. 

szeptember 25.) alapján adta ki. 

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

rendtartásról) 16. § (1) bekezdése és a 383/2016. (XII. 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 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

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

 

Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/413-1/2018.ált. számú, 

szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásait a határozat rendelkező rész 6.1. pontja tartalmazza, 

melyet az alábbiakkal indokolt: 

„A Főosztálytól 2018. január 05-én 211-1/2018. számon szakhatósági megkeresés érkezett a 

Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, a Peganor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1051 Budapest, 

Október 6. út 15. A. Ih. II. em. 4.), mint környezethasználó megbízásából eljáró Kömir Kft. (4400 

Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) által kérelmezett, a Fehérgyarmat 0235/1-2 hrsz. alatti ingatlanokon 

végzett sertéstartó tevékenység üzemeltetésére kiadott 10009-11/2007. számon többször módosított 

egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálatának ügyében indult eljárásban. 

A Főosztály az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásában az alábbi szakkérdésekben 

kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának megadását: 

A 71/2015. (XII. 30.) Korm. rendelt 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 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 kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra 

milyen hatást gyakorol (vízgazdálkodási hatáskörben eljárva).” 

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

mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban előírások érvényesíthetők-e 

(vízvédelmi hatáskörben eljárva).” 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az egységes környezethasználati engedély kiadásához a 

rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult, tekintettel arra, hogy a tevékenységhez 

kapcsolódó vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények az előírások maradéktalan betartásával 

biztosíthatók. Vízbázis, illetve vízvédelmi szempontból a telephelyen folytatott tevékenység az 

előírások maradéktalan betartása esetén, a felszíni és felszín alatti vizekre jelentős terhelést nem 

okoz, a károsító hatás kizárható. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a 

mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiakat állapította meg: 

 a Fehérgyarmat 0235/1-2 hrsz.-ú ingatlan kijelölt, vagy becsült ivóvízbázis hidrogeológiai 

védőövezetet nem érint. 

 A telephelyen sertésnevelést végeznek, a következő események ismétlődnek 

körfolyamatszerűen: vemhesítés, vemheskoca tartás, elletés, malacnevelés (szoptatás), 

elválasztás, utónevelés, hízlalás. 

 A telepen 15 db  sertéstartó istállót használnak, melyeknek padozata beton, tetőzete lindab és 

hullámpala, oldalfala tégla, a telep maximális férőhely kapacitása 7900 db hízósertés, és 1470 

koca. 

 Az istállók takarításakor a trágyát és egyébszennyeződéseket hetente 1-2 alkalommal lapáttal, 

kaparóval és vízsugárral távolítják el a megfelelő higiéniai szint megtartására törekedve. Kívülről 



20 
 
 

befelé mosnak, így szennyeződés kívülre nem kerül. Az épületek csatornáján keresztül a 

mosófolyadék a gyűjtőcsatornába jut. 

 Az állattartás betonozott rács padozatú épületekben folyik. A nevelőépületekben keletkező 

trágya a trágyarácsokon át gravitációsan a központi gyűjtő- átemelő aknába, majd onnan 

szivattyúval a fázisbontóra jut. 12 db hízó nevelő épületben sekélylagúnás technológia került 

bevezetésre az épületek padozatának és trágyarendszerének átalakításával. A hígtrágya az 

istállóból, gravitáció útján beton dugó eltávolításával kerül a központi gyűjtőaknába, mely vízzáró 

szigetelésű. 

 A hígtrágya a telepen a talajjal és a felszín alatti vízzel kapcsolatba nem kerül. 

 A sertéstelepről gravitációsan lefolyó hígtrágyalé a kezelő telep átemelő aknájába érkezik. Innen 

a meglévő átemelő szivattyúk segítségével automatikus üzemeltetéssel a fázisbontó egyik 

medencéjébe kerül a kiépített KPE 100-as nyomóvezetéken. A párhuzamosan üzemeltethető 1 

db 5200 m
3
 térfogatú, és 1 db 5000 m

3
 térfogatú tárolók, és a 2 db 32m átmérőjű vasbeton 

tározóakna, ami 4800 m
3
/db térfogatú és a 9711 m

3 
térfogatú szigetelt hígtrágya tároló medence 

vízszintes átfolyású fázisbontó medencébe külön vezetéken folyik be a hígtrágyalé. Tolózárak 

nyitásával zárásával szabályozható az egyes medencékbe a trágyalé bevezetése. 

 A szociális vízigény csak kommunális jellegű van a dolgozók tisztálkodásából adódóan. 

Vízhasználati helyek: szociális épület. 

 A kommunális eredetű szennyvizet 25 m
3
-es vízzáróan kialakított szennyvízaknában gyűjtik, 

majd szükség szerint tengelyen a fehérgyarmati szennyvíztisztító telepre szállítják. 

 A Fehérgyarmat, Matolcsi út 4. sz. alatti állattartó telep Fehérgyarmat 0235/2 hrsz-ú földterületen 

lévő 1. számú (K-89 kataszteri számú) mélyfúrású kút 528-1/2017. számú határozattal 

módosított 1423-2/2016. számú (vksz.: 9/52-1971) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik 

(érvényességi idő: 2026. március 15.). 

 A Fehérgyarmat, Matolcsi út 4. sz. alatti állattartó telep Fehérgyarmat 0235/2 hrsz-ú földterületen 

lévő 2. számú (K-90 kataszteri számú) mélyfúrású kút 529-1/2017. számú határozattal 

módosított 1424-2/2016. számú (vksz.: 9/55-1972) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik 

(érvényességi idő: 2026. március 15.). 

 A Fehérgyarmat, Matolcsi út 4. sz. alatti állattartó telep Fehérgyarmat 0235/2 hrsz-ú földterületen 

lévő 3. számú (K-94 kataszteri számú) mélyfúrású kút 467-1/2017. számú határozattal 

módosított 1425-2/2016. számú (vksz.: 9/63-1981) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik 

(érvényességi idő: 2026. március 15.). 

 A Fehérgyarmat, 0235/2 hrsz. alatt lévő sertéstelep vízellátására, szennyvíz és csapadékvíz 

elhelyezésére vonatkozó 585-13/2017. számú (vksz.: 9/55-1972.) vízjogi üzemeltetési 

engedéllyel rendelkezik, melynek érvényességi ideje 2027. július 31. 

 A Fehérgyarmat, Matolcsi út 4. szám alatti sertéstelep területén lévő (Fehérgyarmat 0235/2 

hrsz.) 2 db (1. és 2. számú) figyelőkútra vonatkozó 3272-5/2017. számú határozattal módosított 

742-7/2012. számú (vksz.: 9/116-2011) vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, melynek 

érvényességi ideje 2027. július 31. 

 A Fehérgyarmat, Matolcsi út 4. szám alatti sertéstelep területén lévő (Fehérgyarmat 0235/1-2, 

0232/1, 0232/11 hrsz.)5 db (TK-1, TK-2, TK-4 jelű, 1. és 2. számú)figyelőkútra vonatkozó 3273-

8/2017. számú határozattal módosított 36500/835-7/2016. ált. számú (saját szám: 810-5/2016.) 

(vksz.: 9/109-2007., 9/81-1999.) vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, melynek 

érvényességi ideje 2021. december 31. 

 A talajvízfigyelő kutak mintavételezését és laboratóriumi vizsgálatát évente két alkalommal kell 

elvégezni. Az előírt vizsgálandó paraméterek pH, vezetőképesség, nitrogénformák (ammónium, 

nitrit, nitrát), szulfát és foszfát tartalom. 

 A 2014. októberében a PROFES Környezetbiztonsági Programiroda Kft. (1042 Budapest, Árpád 

út 21.) által készített teljes körű környezeti állapotvizsgálati dokumentáció 4.4.4. pont alapján a 

(B) szennyezettségi határértékek túllépése arra enged következtetni, hogy a HDPE 

fóliaszigetelésű hígtrágya tározó vízzárósága nem megfelelő, műszaki állapotának 

felülvizsgálata feltétlenül szükséges. A fentieken túl 2016. augusztusában a DAVIÉP Kft. (6500 
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Baja, Rókus u. 13/B.) által készített – 4900 Fehérgyarmat, Matolcsi út 4. (hrsz.: 0235/2) alatti 

sertéstelep hígtrágya elvezető rendszerének – felülvizsgálati dokumentáció 6. pontja alapján – a 

felszín alatti vizek védelmének szabályairól szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet, továbbá a 

földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 

határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes 

rendelet – a megállapított (B) szennyezettség határérték túllépések nagy valószínűséggel a 

korábbi évtizedek műszaki védelem nélküli trágyakezelésének folyamányai, tehát a fennálló 

szennyezést nagy valószínűséggel a földmedrű, rekultiválatlan trágyatavak okozzák, valamint a 

műszaki védelemmel ellátott trágyatározó vízzárósága nagy valószínűséggel megfelelő. A 

fentiekre való tekintettel, valamint a megküldött dokumentációkban szereplő ellentmondások 

megnyugtató tisztázása érdekében a rendelkező részben előírásokat tettem. 

 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 7. §-ával és 2. számú 

mellékletével összhangban a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi térkép 

alapján a telephely érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen helyezkedik el. 

A felülvizsgálati dokumentációban foglalt és rendelkezésre álló nyilvántartási adatokból megállapítható, 

hogy az elmúlt időszakban mért talajvíz vizsgálati eredmények szerint, a földtani közeg és a felszín alatti 

vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 

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

határértékekhez képest határérték túllépések az alábbi szórásban fordultak elő (az IVÓVÍZ-6 Üzemeltető 

és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Laboratóriumának FK 126/2017. számú vizsgálati 

jegyzőkönyve alapján): 

A vizsgált eredményekből megállapítható, hogy az I. számú és II. számú monitoring kútban a mért nitrit 

és nitrát koncentráció, továbbá TK-1 jelű figyelőkútban, az 1. számú és 2. számú figyelő kutakban 

valamint az 1. számú és II. számú monitoring kutakban a mért ammónium koncentráció, továbbá az 1. 

számú és 2. számú figyelő kutakban valamint az I. számú és II. számú monitoring kutakban a mért 

szulfát koncentráció értéke meghaladja a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 

mellékletében megállapított (B) szennyezettség határértéket, mely származhat a környező 

mezőgazdasági területekről. 

A tevékenység végzésének vízvédelmi feltételeiről, követelményeiről a felszín alatti és felszíni vizek jó 

minőségi állapotának elérése, biztosítása érdekében a vizek szennyeződésének megelőzésről 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 meglévő vízilétesítmények üzemeltetésénél, vízhasználatok gyakorlásánál a vonatkozó vízjogi 

üzemeltetési engedélyekben foglaltak betartását a rendelkező részben foglaltak szerint előírtam. 

A talajvízben mért jellemzők alakulásának nyomon követését szolgálati környezethasználati monitoring 

működtetéséről, a monitoring működtetéséről, a monitoring adatszolgáltatás módjáról, rendjéről a 

monitoring kutak érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyében valamint az egységes környezethasználati 

engedélyben foglaltak figyelembe vételével rendelkeztem. 

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 telepi létesítmények gondos üzemeltetése, karbantartása, a technológiai figyelem szigorú betartása 

mellett a szennyezőanyag környezetbe való kijutása elkerülhető, a kültéri csapadékvizek, a felszíni és 

felszín alatti vizek szennyeződése megelőzhető. A vizek szennyeződésének megelőzésére, kizárására 

vonatkozóan külön előírásokat tettem. 
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A felszín alatti vizek igénybevételének, általános állapotának nyomon követésére a leginkább jellemző 

vízkémiai paraméterek (pH, elektromos vezetőképesség, nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát) foszfát 

és szulfát) szolgálnak, ezért ezen komponensek féléves vizsgálatát megtartottam. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva, az egységes 

környezethasználati engedély módosításához hozzájárult, tekintettel arra, hogy a tevékenységhez 

kapcsolódó vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények az előírások maradéktalan betartásával 

biztosíthatók, illetve az üzemi kárelhárítási terv a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának 

rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási jogkör gyakorlásáról 

szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet 28. § (3) bekezdés és 6. melléklete II. táblázatának 3. pontjában megállapított hatáskörben, a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 44. § (6) 

bekezdése szerinti tartalommal adtam meg. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 33/B. § (1) bekezdése alapján a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon 

belül köteles megadni. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam. 

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 

megküldeni szíveskedjen.” 

 

Tekintettel arra, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2018. január 19-én kelt 36500/413-1/2018.ált. 

számú szakhatósági állásfoglalásában a hígtrágya eltávolítására és a tároló HDPE fólia állapotának 

felmérésére 2018. június 30-ai határidőt határozott meg, amely időpont korábbi, mint a határozat 

meghozatalának időpontja, ezért a Főosztály a kötelezettség teljesítési határidejét 2019. március 31. 

időpontban határozta meg, melyet a jelen határozat rendelkező részének 6.1.3. pontja tartalmazz.  

 

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § 6b) bekezdésének megfelelően a 211-2/2018. 

számú végzésében belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult Fehérgyarmat Város Jegyzőjéhez 

(4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő u. 2.) a telephelyen folytatott, felülvizsgálat tárgyát képező tevékenység 

helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozás összhangjának 

megállapítása érdekében. 

Fehérgyarmat Város Jegyzője 490/2018. számon érkezett nyilatkozata az alábbiakat tartalmazta: 

„A PEGANOR Kft. (1051. Budapest, Október 6. út 15.) által a Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal megkeresése alapján, Fehérgyarmat Város Jegyzője 

nyilatkozom, hogy a Fehérgyarmat – külterület, 0235/1-2. hrsz.-ú külterületen végzett sertéstartó 

tevékenység üzemeltetésére kiadott 10009-11/2007. számon többször módosított egységes 

környezethasználati engedély ötéves felülvizsgálati eljárásának lefolytatásához, és az engedélyének 

kiadásához – helyi környezet- és természetvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel hozzájárulok: 

 A hígtrágya kihelyezéséhez a 0235/1., 0235/2., 0232/1., 0232/9., 0232/11.-ú ingatlanokon nem  

járulok hozzá. 

Ezen nyilatkozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az ügyfél az ezzel kapcsolatos jogorvoslati jogát az 

engedélyező hatóság által hozott határozata ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolhatja. 

INDOKLÁS 

A Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és 

Természetvédelmi Osztálya (4400, Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) megkeresett – mint a tárgybani 

ügyben eljáró engedélyezési hatóság – azzal, hogy a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9448-2017 

elektronikus webcímen elérhető melléklet alapján az engedély kiadásához nyilatkozatomat adjam meg. 

Megállapítom, hogy helyi környezet- és természetvédelmi szempontból a beruházás a helyi 

önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel, 

azonban a nevezett ingatlanokon a hígtrágya elhelyezését nem hagyom jóvá tekintettel arra, hogy 

nevezett területek a sertéstelephez tartoznak, valamint annak közvetlen környezetében találhatóak. A 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9448-2017


23 
 
 

bűzszennyezettség a sertéstelep környezetében koncentrálódik, annak csökkentése indokolt. A jelölt 

ingatlanok magas talajvízszinttel rendelkező, belvízveszélyes területen elhelyezkedő agyagtalajok, 

melyeknél a szikkasztás nem biztosítható és a kiöntözött hígtrágya a talajvíz réteget veszélyezteti. A 

rendelkező részben foglalt kikötéssel a szakhatósági állásfoglalásomat megadtam. 

Nyilatkozatomat a vízügyi igazgatóság és vízügyi, valamint vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés g. pontjában biztosított 

jogkörömben eljárva, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény figyelembe vételével hoztam meg.” 

A Főosztálynak a 211-2/2018. számú jogsegély iránti megkeresésére Fehérgyarmat Város Jegyzőjétől a 

490/2018. számon kapott nyilatkozatába foglalt előírást nem áll módjában figyelembe venni, mivel nem a 

kért 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § 6b) bekezdése szerinti jogsegélykérés tárgyában adott 

választ, hanem a vízügyi igazgatóság és vízügyi, valamint vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés g) pontja alapján nyilatkozott, és 

előírást tett. A jogsegélykérés tárgyában a hivatkozott jogszabályhelyek alapján adatot, tényt kellett volna 

közölni, külön előírást nem érvényesíthet.  

 

A fentiek alapján Fehérgyarmat Város Jegyzőjének nyilatkozatát a Főosztály észrevételnek tekintette, 

ezért a 211-11/2018. számú levelével megküldte a környezethasználónak, annak meghatalmazásából 

eljáró környezetvédelmi megbízottjának. A Főosztály kérte a környezethasználót, hogy az észrevétellel 

kapcsolatos érdemi nyilatkozatát tegye meg. 

 

A KÖMIR Kft. a 211-11/2018. számú észrevétellel kapcsolatban, a 211-12/2018. számon iktatott 

levelében az alábbiakat közölte: 

„A Peganor KFT (1051 Budapest Október 6. u. 15.) Fehérgyarmat Matolcsi u. 4. telephelyére 

vonatkozó a Fehérgyarmat Város Jegyzője által a sertéstelepen keletkező hígtrágya kihelyezésével 

kapcsolatban 211-11/2018 sz. kapott észrevételre az alábbi választ adom: 

1. Hígtrágya kiöntözés nem történik a hrsz: 0235/1 és 0235/2 területeken. (Ezek a sertéstelep 

területei.) 

2. Az észrevételben említett többi hrsz (0232/1, /9, /11 a nyárfás kiöntöző területet mutatja), melyre 

érvényes hígtrágya kiöntözési engedéllyel rendelkezünk, amit megelőző laborvizsgálatok alapján 

kaptunk meg. 

3. Bűzhatás szempontjából ez a terület több mint 2 km-re fekszik a város határától. A sertéstelepen 

kívül, egy szarvasmarha telep is található, mely közelebb fekszik a városhoz, mint az említett 

területek. 

Továbbá jelezni szeretném, hogy a sertéstelepet állategészségügyi zárlat alá vonták 2017. 08. 04.-én, 

melyet 2018.01.17.-én oldottak fel. A telepet – ezen időszak alatt – ragályfogó eszköz nem 

hagyhatta el, így a nyárfás kiöntöző telepre sem került semmi. A sertéstelep 2017. 08. 25.-én leürült, 

2018. 01. 19.-ig üresen állt, 30 db állatot helyeztünk vissza, és az állomány azóta sem bővült.” 

 

A Főosztály a Fehérgyarmat Város Jegyzőjétől kapott nyilatkozatot és az erre, a KÖMIR Kft.-től kapott 

választ megküldte a 211-12/2018. számon a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságnak, mint a területi vízügyi és vízvédelmi hatóságnak és kérte a szakhatósági 

állásfoglalásának a hatáskörébe tartozó a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének II. 

táblázat 3. pontjában szereplő szakkérdésekre, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (7) 

bekezdés szerinti indoklással történő megadását. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi és 

vízvédelmi hatóság a 36500/413-4/2018.ált. számú, szakhatósági állásfoglalása az alábbi: 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és 

Természetvédelmi Osztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) (továbbiakban: Főosztály) 211-1/2018. 

számú megkeresésében szakhatósági állásfoglalást kért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól (továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) a Peganor 



24 
 
 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1051 Budapest, Október 6. út 15. A. Ih. II. em. 4.) mint 

környezethasználó megbízásából eljáró Kömir Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) által 

kérelmezett, a Fehérgyarmat 0235/1-2 hrsz. alatti ingatlanokon végzett sertéstartó tevékenység 

üzemeltetésére kiadott 10009-11/2007. számon többször módosított egységes környezethasználati 

engedély 5 éves felülvizsgálatának ügyében indult eljárásban érkezett észrevétellel kapcsolatban 

hivatkozva a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 28. 

§ (3) bekezdése, 5. sz. melléklete II. táblázat 3. pontjában szereplő jogkörére. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a korábban 36500/413-1/2018. ált. számon kiadott szakhatósági 

állásfoglalását fenntartja. 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az ügy érdemében hozott 

határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

INDOKOLÁS 

A Főosztálytól 2018. május 7-én 211-12/2018. számon szakhatósági megkeresés érkezett a 

Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, a Peganor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1051 Budapest, 

Október 6. út 15. A. Ih. II. em. 4.), mint környezethasználó megbízásából eljáró Kömir Kft. (4400 

Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) által kérelmezett, a Fehérgyarmat 0235/1-2 hrsz. alatti ingatlanokon 

végzett sertéstartó tevékenység üzemeltetésére kiadott 10009-11/2007. számon többször módosított 

egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálatának ügyében indult eljárásban érkezett, 

Fehérgyarmat Város Jegyzőjének észrevételével kapcsolatban. Fehérgyarmat Város Jegyzője a 

Fehérgyarmat 0235/1, 0235/2, 0232/1, 0232/9 és 0232/11 hrsz.-ú ingatlanokon történő hígtrágya 

kihelyezéséhez nem járult hozzá. 

A Főosztály megkeresésére csatolta a Kömir Kft. fenti észrevételre érkezett válaszát. A Kömir Kft. 

nyilatkozata alapján a Peganor Kft. a Fehérgyarmat 0235/1 és 0235/2 hrsz. alatti ingatlanon hígtrágya 

kiöntözést nem végez, tekintettel arra, hogy ez a sertéstelep területe. A Fehérgyarmat 0232/1, 0232/9 és 

0232/11 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában (nyárfás kiöntöző terület) az üzemeltető érvényes hígtrágya 

kiöntözési engedéllyel rendelkezik. A bűzhatással kapcsolatban a nyilatkozat szerint a telephely több 

mint 2 km-re fekszik a várostól. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a fentiek tudomásul vétele mellett – tekintettel arra, hogy az 

észrevételben és az arra adott nyilatkozatban leírtak vagy nem módosítják szakhatósági állásfoglalását, 

vagy nem tartozik a hatáskörébe – a korábban kiadott 36500/413-1/2018. ált. számú szakhatósági 

állásfoglalását fenntartja. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 6. melléklete II. táblázatának 3. pontjában megállapított 

hatáskörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 

44. § (6) bekezdése szerinti tartalommal adta meg. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 33/B. § (1) bekezdése alapján a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon 

belül köteles megadni. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam. 

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 

megküldeni szíveskedjen.” 

 

Továbbá a Főosztály a Fehérgyarmat Város Jegyzőjétől kapott észrevételének és a KÖMIR Kft. az 

észrevételre adott válaszának értékelésével kapcsolatban 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 a 211-13/2018. sz. ügyiratában a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát és a Szabolcs- Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és 

Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát kereste meg, hogy a szakkérdésekre 

vonatkozóan adják meg állásfoglalásukat. 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 

Osztálya SZ/NEF/00583-5/2018. számon adott szakkérdés vizsgálata az alábbi: 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, a PEGANOR Kft. 

(1051 Budapest, Október 6. út 15.) megbízásából eljáró KÖMIR Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 

4.) által előterjesztett Fehérgyarmat, 0235/1-2. hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére kiadott, 10009-

11/2007. számú egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata ügyében, - 

Fehérgyarmat Város Jegyzőjének észrevételét követően - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 

Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) megkeresése alapján, az egységes környezethasználati engedély 

kiadása ellen a vizsgált szakkérdések vonatkozásában az alábbi szakmai javaslat megadása 

mellett kifogást nem emel. 

1. A sertéstelep bűz-emissziójának mérését akkreditált mérőszervezet bevonásával célszerű 

elvégezni. Az elvégzett mérési eredmények alapján meg kell határozni, hogy van-e szükség bűz-

emissziót csökkentő eljárások bevezetésére. 

Indokolás 

A PEGANOR Kft. (1051 Budapest, Október 6. út 15.) megbízásából eljáró KÖMIR Kft. (4400 

Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási 

Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt 

Fehérgyarmat, 0235/1-2. hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére kiadott, 10009-11/2007. számú 

egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata ügyében kérelmet terjesztett elő, mely 

eljárásban a Fehérgyarmat Város Jegyzőjének észrevételét követően az eljáró hatóság ismételt szakmai 

véleményt kért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától. 

Az eljárás során a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 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 

vonatkozó feladatkörrel és szakmai ismerettel rendelkezik. 

A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a 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 sertéstelep üzemeltetése 

során - a szakértői nyilatkozatban közölt adatokat, (pl.: sertéstelep és a város határának távolság 

több mint 2 km) számításokat figyelembe véve- a vizsgáit szakkérdések vonatkozásában jelentős 

környezeti terhelés nem valószínűsíthető. 

Az eljárás során ugyanakkor Fehérgyarmat Város Jegyzője előadta, hogy „a bűzszennyezettség a 

sertéstelep környezetében koncentrálódik, annak csökkentése indokolt”. 

Előzőek alapján az üzemelő telep humán-egészségügyi kockázatnövelő hatásának megítélése nem 

egyértelmű, ezért figyelemmel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ára – 

tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése 

miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a 

levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz”- a telep bűzkibocsátásának akkreditált 

mérésének előírására adtam szakmai javaslatot. A mérés alapján válik eldönthetővé, hogy a kifogásolt 

bűz a sertéstelep vagy a benyújtott szakértői véleményben szereplő szarvasmarha telep kibocsátásához 

köthető –e, illetve hogy a sertéstelepen szükség van-e szag-emisszió csökkentő eljárások bevezetésére. 

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, illetékességét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL tv. 16. § (1) bekezdése valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 
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kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeleti 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam 

meg.” 

 

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

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya SZ-10/84/00767-

4/2018. számú nyilatkozatába foglalt előírásait az alábbi nyilatkozattal indokolt: 

„Hivatkozással a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának fenti ügyiratszámú megkeresésére a 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről) 5. számú melléklet I. táblázat 5. pontja szerinti szakkérdésben a talajvédelmi 

hatóság az alábbi nyilatkozatot teszi a PEGANOR Kft. (1051 Budapest, Október 6. út 15.), mint 

környezethasználó maghatalmazásából eljáró KÖMIR Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) 

kérelmére indult eljárásban a Fehérgyarmat 0235/1-2 hrsz.-ú külterületeken sertéstartó tevékenység 

üzemeltetésére kiadott 10009-11/2007. számon többször módosított egységes környezethasználati 

engedély ötéves felülvizsgálatához: 

- A sertéstartás során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. § (1) 

bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos mezőgazdaságilag hasznosított 

területeken a talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld – az engedélyezett, 

illetve bejelentett területeken kívül – hígtrágyával, valamint egyéb veszélyes és nem veszélyes 

hulladékkal nem szennyeződhet.” 

- Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás 

és nyilvántartás rendjéről) 10. § (1) és (2) bekezdései az 1. § b) pontja szerint állattartást 

folytatók részére nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő! 2017.-től 

minden év március 31.-ig a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi 

hatóságnak kell a rendelet mellékletében meghatározott adatokat elektronikus úton megküldeni. 

A Kft. az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének 

ebben az előző évben (adatszolgáltatási időszak: 2017. január 1. - 2017. december 31.) eleget tett. 

A hígtrágya termőföldön történő hasznosítása tárgyában SZ/84/02592-2/2016. számon és SZ/84/01285-

5/2017. számon igazolásokat adtunk ki, amelyek 2019. augusztus 12.-ig, illetve 2021. július 18.-ig 

érvényesek. (A hasznosításra kijelölt és engedélyezett összesen 52,3827 ha nagyságú szántó művelési 

ágú terület Fehérgyarmat határában a 099/5-099/7, 099/11, 099/13, 0104/1, 0104/3, 0123/4-0123/8, 

0196/1 és a 0204/1 hrsz.-ú földrészleteken található.) 

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

előírásainak figyelembevételével, a 71/2015. (III. 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, valamint a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás (a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról) 24-27. §-a, illetve a mellékelt 

dokumentáció és az észrevételre adott válasz (készítette: KÖMIR Kft. /4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 

4./; készült: Nyíregyháza, 2017. szeptember 25. és 2018. 04. 23.) alapján adta ki. 

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

rendtartásról) 16. § (1) bekezdése és a 383/2016. (XII. 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 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

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

 

A Főosztály Fehérgyarmat Város Jegyzőjének a 490/2018. számú észrevételével kapcsolatos 

álláspontja a következő: 

 

Az észrevételben szereplő Fehérgyarmat 0235/1 és 0235/2 hrsz. területek a sertéstelep területei, ahová 

hígtrágya kiöntözés nem történik. A Fehérgyarmat 0232/1, /9, /11 hrsz. ingatlanok a nyárfás kiöntöző 
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terület helyrajzi számai, a város határától több mint 2 km-re helyezkedik el. Lakosságot zavaró bűzhatás 

a nyárfás kiöntöző terület igénybevétele esetén nem várható. 

Amennyiben a hígtrágya kihelyezés a Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 

Osztály SZ-10/84/00767-4/2018. számú nyilatkozata szerinti területeken történik, arra vonatkozóan a 

határozat rendelkező rész 3.2.1.3. pontjában előírást tett a Főosztály, amely biztosítja a levegőtisztaság-

védelmi és BAT követelmények teljesülését. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztály SZ/NEF/00583-5/2018. számon adott 

szakkérdés vizsgálatában tett szakmai javaslatát a Főosztály az engedély rendelkező részének 3.2.1.1. 

pontjában figyelembe vette és a mérési eredmények alapján a későbbiekben lehetőség lesz további 

bűzvédelmi előírások megtételére. A Főosztálynak - amennyiben az állattartótelep bűzkibocsátása a 

levegővédelmi követelményeknek nem felel meg - lehetősége van a szagkibocsátás csökkentése 

érdekében szagcsökkentő berendezés alkalmazására kötelezni a környezethasználót, továbbá a bűzzel 

járó tevékenységet korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja. 

 

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

szakkérdésben adott nyilatkozatok és javaslatok, a jegyző által kiadott belföldi jogsegély, 

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 veszélyes hulladékok gyűjtését munkahelyi gyűjtőhelyen végzik, ahol elkülönítve, fedett, zárt módon 

gyűjtik a hulladékokat, melyet a keletkezés helyéről bérártalmatlanításra elszállítanak. A gyűjtőhely 

betonozott aljzatú. A munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladékok maximális mennyisége 

500 kg. A munkahelyi gyűjtőhely kialakítása az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben foglaltaknak 

megfelelően van kialakítva. 

Az üzemeltető a veszélyes és ipari hulladékok ártalmatlanítását hatósági feljogosítással rendelkező 

külső vállalkozókkal végezteti.  

A munkahelyi gyűjtőben elhelyezett hulladékok bérártalmatlanításra történő átadása, szállítása a 

keletkezés mértékének függvényében történhet. Veszélyes hulladékok szállítása esetén a kitöltött „Sz” 

kísérőjegyet a szállítmányhoz a telepvezető biztosítja.  

Az üzemelési időn kívül a gyűjtőhelyiségek zárt állapotáról a telepvezető gondoskodik. 

A szilárd kommunális hulladékot 110 l-es műanyag edényben gyűjtik, amit szerződés alapján a helyi 

közszolgáltató ürít és szállít el 

A telephelyről rendszeresen történik a hulladékok kiszállítása, így ott jelentősen felhalmozott hulladék 

nincs. 

A települési szilárd hulladékot gyűjtést követően közszolgáltató részére adják át.  

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

határozat rendelkező részének 2. pontjában rendelkeztem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 4.§, 

6 § (1), 31.§ (1), (5) bekezdései alapján. 

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 a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3.§, 4.§, 

10.§ 11.§ 13.§-a alapján. 

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikusan teljesíthető. Az elektronikus adatszolgáltatás 

adminisztrációs és technikai feltételeiről a http://web.okir.hu/hu/tart/index/57/Adatszolgaltatasok  

internetes elérhetőségen tájékozódhat. 

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

alapján tettem. 

 

 

http://web.okir.hu/hu/tart/index/57/Adatszolgaltatasok
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Levegőtisztaság-védelem: 

Az 571-15/2010. számú határozatban a Sertéstelep létesítményei (bűzkibocsátással járó tevékenység) 

köré védelmi övezet került kijelölésre. A védelmi övezet kijelölésekor az alábbiakat vette figyelembe az 

egységes környezethasználati engedély kiadásakor a környezetvédelmi hatóság: 

„A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet alapján a 

rendelet 2. számú mellékletében felsorolt tevékenységek, illetve létesítmények esetében a 

légszennyezőnek védelmi övezetet kell kialakítania az új légszennyező források körül. A 

környezetvédelmi hatóság a környezeti hatásvizsgálat-köteles, illetve az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó, a 2. számú mellékletben felsorolt tevékenységek esetén a 

védelmi övezetet a környezetvédelmi, illetve az egységes környezethasználati engedélyben határozza 

meg. Mivel az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység jelentős módosítása során 

új légszennyező forrás létesül, ezért védelmi övezet kijelölése szükséges. A bővítéssel érintett 

tevékenység a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet 

6.§ (2) bekezdése és a 2. sz. melléklet A) 7.2. b) pontjába sorolható. Jelentős levegőterhelést okozó 

vagy bűzös tevékenység esetén a védelmi övezet sugarának nagysága legalább 500, de legfeljebb 1000 

méter. A bűzkibocsátás meghatározása érdekében a telephelyen bűzmérést végeztettek, mellyel 

igazolták, hogy a bűzkibocsátás hatásterülete a tervezett fejlesztést követően a sertéstelep területének 

középpontja köré írható 444 méteres sugarú körön belül van. A felügyelőség a védelmi övezet nagyságát 

a légszennyező anyag kibocsátások, a terjedési viszonyok, a védendő területek figyelembevételével 500 

méterben határozta meg. A védelmi övezet kijelöléséhez benyújtott dokumentációk alapján a 

felügyelőség megállapította, hogy a védelmi övezetben nincs lakóépület, üdülőépület, oktatási, 

egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület, ezért a védelmi övezet kijelölhető. A 21/2001.(II.14.) 

Korm. rendelet 6.§ (7) bekezdése szerint a védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek viselése 

a légszennyezőt terhelik. lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és 

igazgatási épület nem található.” 

Mivel az 571-15/2010. számú határozatban engedélyezett tevékenységhez képest változtatás nem 

történt, ezért jelen határozatban a védelmi övezetet változatlan formában jelölte ki a Főosztály a 

rendelkező rész 3.1. pontjában, térképi ábrázolását jelen határozat 3. sz. melléklete tartalmazza. 

A levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lr.) 7. § (4) szerint, amely 

légszennyező forrásnál kibocsátási határértéket annak sajátosságai miatt megállapítani nem lehet, a 

levegőterhelést legkisebb mértékűre csökkentő levegővédelmi követelmények határozandók meg, ezért 

a rendelkező részben foglaltakat írta elő a Főosztály. 

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 3.2.1. pontjába foglalt szagkibocsátás mérését az 

előzőek alapján két évenkénti gyakorisággal írta elő a Főosztály. 

A Főosztálynak - amennyiben az állattartótelep bűzkibocsátása a levegővédelmi követelményeknek nem 

felel meg - lehetősége van a szagkibocsátás csökkentése érdekében szagcsökkentő berendezés 

alkalmazására kötelezni a környezethasználót, továbbá a bűzzel járó tevékenységet korlátozhatja, 

felfüggesztheti, vagy megtilthatja. 

A bejelentésre kötelezett diffúz forrásokat a határozat rendelkező részének 3.2.1. pontja tartalmazza.  

A telephelyen található, a rendelkező rész 3.2.2. pontjában szereplő P10 és P44 (régi P11) pontforrások 

emisszió mérését a környezethasználó 2017. augusztus hónapban elvégeztette (mérést végző: FLÁ Kft. 

mérési jegyzőkönyv száma: 286/03/2017.). A mérés alapján megállapítható, hogy a pontforrások által 

kibocsátott légszennyező anyagok koncentrációi a megállapított kibocsátási határértéket nem haladják 

meg, a további működésnek levegővédelmi szempontból nincs akadálya. 

A P10 és P44 légszennyező pontforrások technológiai kibocsátási határértéke a levegőterheltségi szint 

határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 

4/2011.(I.14.) VM rendelet 7. melléklet 2.3.9.1. pontja alapján került megállapításra. 

A pontforrások előírt emissziómérésének gyakorisága a VM. rendelet 14. melléklete alapján, a mérés 

elvégzésének körülményei 6.§ (1), 8.§ (1), 12.§ (1) b) és (2) bekezdése alapján, a vizsgálati jegyzőkönyv 

benyújtására vonatkozó határidő a 19. (3) bekezdés alapján került meghatározásra. 
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A légszennyező források és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről történő 

üzemnapló vezetése a VM. rendelet 18.§ (1) bekezdése alapján került előírásra. 

A légszennyező forrásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget a Főosztály a Lr. 31. § (1), (2), (4) 

bekezdései és 32. § (1), (2), (4) bekezdései állapította meg. 

A határozat rendelkező részének 3.4.1. pontja szerinti jelentés tartalmi követelményeit a Lr. 7. sz. 

melléklete tartalmazza. 

A határozat rendelkező részének 3.4.2. pontja szerinti jelentés tartalmi követelményeit a Lr. 4. sz. 

melléklete tartalmazza. 

A levegőtisztaság-védelmi engedélyt a Főosztály a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 20.§ (3) bekezdése 

és a Lr. 26.§ (3) bekezdése alapján adta meg. A Főosztály a levegőtisztaság-védelmi engedély 

érvényességi idejét a 3Lr. 26.§ (8) bekezdése alapján állapította meg. 

 

Zajvédelem: 

A telephely Fehérgyarmat külterületén helyezkedik el, melyet minden irányból mezőgazdasági terület és 

szántóföld határol.  

Keleti oldalán mezőgazdasági területek szegélyezik, és egy sor telephely választja el a lakóházaktól a 

telephelyet. A telephelytől keletre helyezkedik el szarvasmarha telep, tüzép, major, szeszfőzde, 2 db 

ÁFÉSZ telep, bevásárló központ, autókereskedés, benzinkút. 

A város nyugati fekvésű és egyben telephelyhez legközelebbi lakott területei a Mártírok utca elején 

találhatóak. 

A Mártírok u. első védendő házai a telep keleti határával párhuzamosan a zajforrásoktól (keverő) 1000 m 

távolságra találhatóak. 

A benyújtott dokumentációban szereplő számítások alapján a telephely legnagyobb zajvédelmi 

szempontú hatásterülete a telephely határától számítva 55 m-re elhelyezkedő körcikkek által lefedett 

területrész. 

 

Mivel a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, területet, ezért a 

környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 10. § (3) a) 

pontja alapján zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges. 

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. 

 

Természetvédelem: 

Az egységes környezethasználati engedély kiadása óta a telephely kiterjedésében, az engedélyezett 

tevékenységben természetvédelmi, tájvédelmi szempontból érdemi változás nem történt. 

Természetvédelmi és tájvédelmi szempontból a tevékenység az előző éveknek megfelelően folytatható. 

 

Az elérhető legjobb technikának való megfelelés: 

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az egy-

séges környezethasználati engedélyben rendelkezik a tevékenység végzésének feltételeiről. Az ehhez 

alapul szolgáló elérhető legjobb technika meghatározása érdekében a környezetvédelmi hatóság 2018. 

április 06-án a környezethasználó megbízottjával szakmai konzultációt folytatott. A konzultációról 

jegyzőkönyv készült, melyben rögzítésre került a sertéskoca tartásra vonatkozó elérhető legjobb 

technika és a vizsgált telephelyen alkalmazott technológia összehasonlítása. 

A sertéstelep az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 

elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek, az intenzív baromfi- vagy 

sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló végrehajtási határozatában foglaltaknak 

való megfelelését jelen határozat 2. számú melléklete tartalmazza. 

Az 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) 

kapcsolatos következtetéseknek való megfelelés végső határideje 2021. február 15. Az elérhető legjobb 

technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek való megfelelés érdekében, a környezethasználó - a 



30 
 
 

határozat IV. szakasz 1.6 pontjában - meghatározott technikák alkalmazását vállalta 2020. december 

31.-ig történő bevezetésével. 

 

Környezetkárosodás megelőzése: 

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 

6. § (3) bekezdése és 2. sz. mellékletének 11. b) pontja szerint a nagy létszámú állattartási tevékenység 

végzőjének üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni. 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. 

 

A PEGANOR Kft. (1051 Budapest, Október 6. út 15.), Fehérgyarmat, Matolcsi u. 4. sz, 0235/1-2 hrsz. 

alatti sertéstelep Üzemi Kárelhárítási Tervének felülvizsgálata 2017. június 2-án a Főosztályon 

megtörtént. A Főosztály a Fehérgyarmat, Matolcsi u. 4. sz., 0235/1-2 hrsz. alatti sertéstelep Üzemi 

Kárelhárítási Tervét a 219-24/2017. számon módosított 10009-11/2007. számú határozatával hagyta 

jóvá. 

 

A 219-24/2017. számú egységes környezethasználati engedély kiadása óta a 90/2007. (IV.26.) Korm. 

rendelet módosítására került sor, ezért jelen határozat rendelkező rész 8.10. pontjába belefoglaltam, 

hogy a környezethasználónak az üzemi terveket elektronikusan kell megküldeni a jóváhagyást végző 

környezetvédelmi hatóságnak, továbbá a működési terület szerinti VIZIG-nek és NPI-nek. 

Az üzemi kárelhárítási terv benyújtására vonatkozó határidőt a 219-24/2017. számú határozat jogerőre 

emelkedésének napjától számított 5 évben állapítottam meg. 

 

Felügyeleti díj: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 96/B. §-a és az egységes környe-

zethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes 

szabályairól szóló 4/2007. (II.21.) KvVM rendelet értelmében, az engedélyest éves felügyeleti díj fize-

tésére köteleztem. A díj mértéke 100 000,- Ft, azaz Egyszázezer forint. A felügyeleti díjat a rendelet ér-

telmében 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. Késedelmes teljesítés esetén a késedelem kamatfizetési 

kötelezettségéről a Ket. 132. § (1) bek. a) pontja alapján rendelkeztem. 

 

A sertéstelep, mint a 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet szerinti környezetvédelmi objektum és mint a 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti egységes környezethasználati engedély köteles létesítmény a 

Környezetvédelmi Alapnyilvántartásban, illetve az IPPC Létesítmény Nyilvántartó Rendszerben szerepel, 

egyedi környezetvédelmi azonosítóval rendelkezik. 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. 

Az engedélyezés tárgyát képező sertéstartási tevékenység a rendelkező részben megadott előírások 

betartása mellett a környezetet nem veszélyezteti, a környezetre gyakorolt hatásai elviselhetők, és az 

alkalmazott technológia a rendelkező rész III. szakasz szerinti 2. számú mellékletben foglaltak 

vonatkozásában az elérhető legjobb technika jelenlegi állásának megfelel, ezért a Főosztály az 

egységes környezethasználati engedélyt a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény 71. § (1) bek. c) pontja és a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A. § és 12. § a.) pontja 

alapján jelen határozattal kiadja. 

Az egységes környezethasználati engedélyt 11 évre adtam meg, mert a határozat rendelkező részébe 

foglalt előírások biztosítják, hogy az üzem kibocsátásai hosszú távon határérték alatt maradnak. A 

határozatba foglaltak teljesítésének 5 évenként felülvizsgálatát a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A 

§ (4) bekezdése szerint kell elvégezni. 

Amennyiben a környezethasználó felszámolás, vagy végelszámolás alá kerül, a felszámolás illetve 

végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője a felszámolás illetve végelszámolás kezdő 
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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 106/1995. (IX.8.) Korm. rendelet 

1. számú melléklet tartalmazza. 

Határozatomat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 17-23. §-a alapján, a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal 

adtam ki, tekintettel a Ket. 71. § (1) és a 72. § (1) bekezdésére. 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. § (1), 99. § (1) 

bekezdése biztosítja. 

Az alapeljárás és a fellebbezési eljárás díja a Díjrendelet 2. § (2), (5), (7) bekezdése és a 3. melléklet 

10.1. alszám alapján került meghatározásra. Az eljárási költség viseléséről a Ket. 158. § -a alapján dön-

töttem. 

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. táblázatának 3. és 5.  pontja 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 Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § 

(1) d pontja és (2) bekezdése, 13. § (1) c pontja és (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

A levegőtisztaság-védelmi hatáskört a Lr. 36. § (1) bekezdése biztosítja. 

A határozatot a Ket. 80. § (3) bekezdése alapján hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. A 

hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tek inteni a 

Ket. 78. § (10) bekezdése alapján. Az így közölt döntés ellen az érintett nyilvánosságnak a közlést 

követő 15 napig jogorvoslati jogot (fellebbezési jogot) biztosítottam a Ket. 99. § (1) bekezdése szerint. 

Ha a határozat közlése postai úton történt, akkor a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell 

számítani. 

Az egységes környezethasználati engedélyről szóló hirdetményt a környezeti hatásvizsgálati és az egy-

séges környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 21. § (8) 

bekezdése alapján megküldöm az eljárásban részt vett települési önkormányzat jegyzőjének azzal, hogy 

azt a kézhezvételt követően 15 napon át közszemlére tegye. 

A határozatot az illetékes Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400 

Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján meg-

küldöm. 

 

A határozatot a PEGANOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1051 Budapest, Október 6. út 15.) 

teljeskörű meghatalmazása alapján közlöm a KÖMIR Kft. - vel (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.), 

mint a környezethasználó meghatalmazottjával. 

 

 

Nyíregyháza, 2018. augusztus 29. 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

 

Katona Zoltán 

főosztályvezető-helyettes 
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Határozatot közlöm: 

 

Jogerő előtt: 

Postai és elektronikus úton 

1. KÖMIR Kft. - 4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.  + térti 

Postai úton: 

2. Németh József Ferenc – 2335 Taksony, Varsányi út 28. + térti 

Helyben: 

3. Irattár 

 

Hivatali kapun keresztül elektronikus úton, tértivel: 

4. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság - 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya - 4400 

Nyíregyháza, Árok u. 41. 

6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály - 4400 

Nyíregyháza, Kótaji u. 33. 

7. Fehérgyarmat Város Jegyzője - 4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő u. 2. 

8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - 4400 Nyíregyháza, Kölcsey 

u. 12-14. 

 

Jogerő után: 

9. KÖMIR Kft. - 4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4. (elektronikus úton) 

10. Kötelezés Nyilvántartás; jogerősítés után a jogerősítést végző munkatárson keresztül 

elektronikus úton 

11. Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. 
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1. sz. melléklet a 211-15/2018. sz. határozathoz 

 

Adatrögzítés és jelentéstétel a Főosztály részére 

Beszámoló 
Beszámolás 

gyakorisága 
Beadási határidő 

BAT szerinti új technikák megvalósításának 

igazolása 

1.6. pont 

egyszeri 2021. január 15. 

Éves hulladék bejelentés 

2.5. pont 
évente március 1. 

A bűzkibocsátó források szagkibocsátásának 

olfaktometriás mérése 

3.2.1.1.pont  
kétévente 

Az első mérés elvégzésének 

határideje: 

jelen határozat jogerőre emelkedését 

követő 2 év 

P10 és P44 jelű légszennyező pontforrások 

emisszió mérésének elvégzése 

3.3.1. pont 

5 évente 2022. augusztus 31. 

Légszennyező pontforrások emisszió 

méréséről szóló vizsgálati jegyzőkönyv 

benyújtása 

3.3.1. pont 

5 évente 2022. szeptember 30. 

Légszennyezés Mértéke (LM) éves jelentés 

3.4.1. pont 
évente március 31. 

Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben 

bekövetkező változás 

3.4.2. pont 

eseti 
változás bekövetkezésétől számított 

30 napon belül 

Éves környezetvédelmi jelentés 

5.4. pont 
évente 

Jogerő után első ízben: 2018. 11. 30.;  

továbbá, tárgyévet követő: november 30. 

Üzemi kárelhárítási terv - adatokban 

bekövetkezett változás 

8.7. pont 

eseti 
változás bekövetkezésétől számított 

30 napon belül 

Üzemi kárelhárítási terv – technológiában, 

tevékenységi körben bekövetkezett változás 

8.8. pont 

eseti 
változás bekövetkezésétől számított 

60 napon belül 

Üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálat 

8.10. pont 
5 évente 2022. augusztus 31. 

Havária események összefoglaló jelentése 

9.1. pont 
eseti 

az eseményt követő  

legrövidebb időn belül 

Panaszt részletező beszámoló megküldése 

9.2. pont  
eseti 

panasz beérkezését követő 30 

napon belül 

Felügyeleti díj  

11.2. pont 
évente február 28. 

Állapotrögzítő beszámoló készítése és 

benyújtása  

12.1. pont 

egyszer 
tevékenység szüneteltetését, 

felhagyását követő 30 napon belül 

Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat 

12.3. pont 
5 évente legkésőbb 2022. augusztus 31. 
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2. sz. melléklet a 211-15/2018. sz. határozathoz 

A sertéstelepen alkalmazott technológia megfelelése az elérhető legjobb technikának (BAT): 

1.1. Környezetirányítási rendszer  

A gazdaságok átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében a BAT olyan 

környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetését és működtetését jelenti, amely magában foglalja 

a következő összes jellemzőt 1. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

A környezeti teljesítményének javítása érdekében 

alkalmazott környezetirányítási rendszer 

1. a vezetőség, köztük a felső vezetés 

kötelezettségvállalása;  

2. olyan környezetvédelmi politika meghatározása a 

vezetőség részéről, amely a létesítmény környezeti 

teljesítményének folyamatos fejlesztését is magában 

foglalja;  

3. a szükséges eljárások, célkitűzések és célok 

tervezése és megvalósítása a pénzügyi tervezéssel 

és beruházással összhangban;  

4. eljárások megvalósítása, különös figyelmet 

fordítva az alábbiakra:  

a) felépítés és felelősség;  

b) képzés, tudatosság és hozzáértés;  

c) kommunikáció;  

d) a munkavállalók bevonása;  

e) dokumentálás;  

f) hatékony folyamatirányítás;  

g) karbantartási programok;  

h) készültség és reagálás vészhelyzet esetén;  

i) a környezetvédelmi jogszabályok betartásának 

biztosítása.  

5. a teljesítmény ellenőrzése és korrekciós 

intézkedések megtétele, különös tekintettel a 

következőkre:  

- korrekciós és megelőző intézkedések;  

- nyilvántartás vezetése;  

6. az EMS és folyamatos alkalmasságának, 

megfelelősségének és hatékonyságának 

felülvizsgálata a felsővezetés részéről; 

7. tisztább technológiák fejlődésének követése; 

8. a létesítmény végső leszerelése esetén jelentkező 

környezeti hatások figyelembevétele az új üzem 

tervezési fázisában és teljes üzemi élettartama 

során; 

9. ágazati referenciaértékelés (pl. az EMAS ágazati 

referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazása. 

Kifejezetten az intenzív baromfi- vagy 

sertéstenyésztési ágazat vonatkozásában a BAT-nak 

az EMS-be kell foglalnia a következő jellemzőket:  

10. zajvédelmi intézkedési terv;  

11. bűzszennyezés elleni intézkedési terv. 

 

 

 

 

 

Az alkalmazott környezetpolitikai eszközökbe és 

magatartási formába beletartozik: 

- a vezetői felelősségvállalás 

- képzés, tudatosság, dokumentálás, hatékony 

folyamatirányítás 

- gyors vészhelyzeti reakció 

- jogszabálykövetés, naprakész nyilvántartás 

- talaj-, és felszín alatti víz monitoring 

- folyamatos technológiai korrekció 

 

- külön zajvédelmi és bűzszennyezés elleni 

intézkedési terv alkalmazása nem szükséges  

- külön bűzszennyezési intézkedési terv nem 

szükséges 

 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

Az alkalmazási terület szempontjából lényeges technikai megfontolások 
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A környezetirányítási rendszer hatálya (például részletessége) és jellege (például szabványosított vagy 

nem szabványosított) a gazdaság természetével, méretével és összetettségével, valamint lehetséges 

környezeti hatásainak körével függ össze. 

1.2. Jó gazdálkodás  

A környezeti hatások megelőzése vagy csökkentése, továbbá az általános teljesítmény javítása 

érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyikének alkalmazását jelenti. 2. BAT 

  

 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

Az üzem/gazdaság helyének megfelelő 

meghatározása és a tevékenységek helyére 

vonatkozó rendelkezések annak érdekében, hogy:  

• csökkentsék az állatok és az anyagok (a trágyát 

is ideértve) szállítását;  

• biztosítsák a védendő érzékeny területektől való 

megfelelő távolságot;  

• vegyék figyelembe az uralkodó éghajlati 

viszonyokat (pl. szél és csapadék);  

• mérlegeljék a gazdaság lehetséges jövőbeli 

fejlesztési kapacitását;  

• előzzék meg a vízszennyezést  

A legközelebbi lakóterület a sertéstelep akusztikai 

központjától 1130 m-re helyezkedik el. 

Fehérgyarmat, Mártírok u. 

 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

A személyzet oktatása és képzése, különösen a 

következők vonatkozásában:  

• vonatkozó szabályozások, állatállomány tartása, 

állategészségügy és állatjólét, trágyakezelés, 

munkavállalók biztonsága;  

• trágya szállítása és kijuttatása;  

• tevékenységek tervezése;  

• veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-

kezelés;  

• a berendezések javítása és karbantartása.  

A személyzet munka – tűz - környezetvédelmi 

oktatása tervszerűen történik. 

 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan 

kibocsátások és események, például a víztestek 

szennyeződésének kezelésére.  

A telephely elfogadott vízkárelhárítási terve van. 

 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

Többek között a következő szerkezetek és 

berendezések ellenőrzése, javítása és 

karbantartása:  

• a víz- és takarmányellátó rendszerek;  

• szellőztetőrendszer és hőérzékelők;  

• silók és szállítóberendezések (pl. szelepek, 

csövek);  

• légtisztító berendezések (pl. rendszeres 

vizsgálattal).  

Ez kiterjedhet a gazdaság tisztaságára és a 

kártevők kezelésére.  

A víz- és takarmányellátó berendezéseket 

folyamatosan ellenőrzik. 

A tisztántartását a telepvezető felügyeli, és a 

kártevőket rendszeresen irtják. 

 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

Az elhullott állatok oly módon való tárolása, ami 

megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat. 

Az elhullott állatokat a telephely elkülönített részén 

lévő zárt gyűjtőhelyen, 240 l-es kukában gyűjtik, 

majd a Bátor Trade Kft. veszi át. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 
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1.3. Takarmányozás  

Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás csökkentése, ezzel 

egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és 

táplálási stratégia a BAT, amely az alábbi technikák egyikét vagy kombinációját foglalja magában. 

3. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

a.) A nyersfehérje-tartalom csökkentése 

nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, amely az 

energiaszükségletekre és az emészthető 

aminosavakra épül. 

Az etetett tápot főleg helyben gyártják. A malac 

tápokat vásárolják, a beltartalom ismert. A saját és 

a vásárolt tápokat is laboratóriumban bevizsgálják. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. b.) Többfázisú takarmányozás a tenyésztési 

időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend 

kialakításával. 

c.) Az összes kiválasztott nitrogént csökkentő 

engedélyezett takarmány-adalékanyagok 

alkalmazása. 

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén 

Paraméter Állatkategória 
Határérték - kiválasztott N kg-

ja/állatférőhely/év 

Összes kiválasztott nitrogén, N-

ben kifejezve. 

utónevelt malac 4,0 

hízósertés 13,0 

kocák malacokkal 30,0 

Az összes kiválasztott foszfor csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének 

kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és táplálási stratégia a BAT, amely az alábbi 

technikák egyikét vagy azok kombinációját foglalja magában. 

4. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

a.) Többfázisú takarmányozás a tenyésztési 

időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend 

kialakításával. 

A takarmány foszfortartalmát az állatok 

foszforszükségletéhez igazítják, fitázt alkalmaznak. 

Figyelembe veszik az állat tömegét és az 

életszakaszát. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

 

b.) Az összes kiválasztott foszfort csökkentő 

engedélyezett takarmány-adalékanyagok (pl. fitáz) 

alkalmazása.  

c.) Könnyen emészthető szervetlen foszfátok 

alkalmazása a takarmány hagyományos 

foszforforrásainak helyettesítésére  

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor 

Paraméter Állatkategória 
Határérték - kiválasztott P2O5 kg-

ja/férőhely/év 

Összes kiválasztott foszfor, 

P2O5-ben kifejezve. 

utónevelt malac 2,2 

hízósertés 5,4 

kocák malacokkal 15,0 

 1.4. Hatékony vízfelhasználás  

A hatékony vízfelhasználás céljából a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.  

5. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

a.) A vízfelhasználás nyilvántartása.  A vízfelhasználást órával mérik, és a mennyiséget 

nyilvántartják. A fogyasztásmérő óra a kútból 

kiemelt mennyiséget méri. 
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BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

b.) A vízszivárgás feltárása és javítása.   A vízvezeték rendszeres karbantartása, 

karbantartási naplóba rögzítése. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

c.) Magasnyomású tisztítók használata az állatok 

tartására szolgáló hely és a berendezések 

tisztítására. 

A telep hígtrágyás rendszerű, a trágyás használt 

víz a hígtrágyába kerül. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika 

d.) A konkrét állatkategória szempontjából 

alkalmas berendezések (pl. önitató, kerek 

itató, itatóvályú) megválasztása és használata 

a víz (ad libitum) elérhetőségének egyidejű 

biztosítása mellett.  

Az itatórendszer szelepes. 

Az ivóvíz-berendezést rendszeres ellenőrzik 

Az önetetők gépi feltöltésűek. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

1.5. Szennyvízkibocsátás  

A szennyvízképződés csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának 

alkalmazása. 6. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

a.) Az udvar szennyezett területének lehető 

legkisebbre korlátozása.  

A telep területén a tiszta és szennyezett területek 

a lehető legkisebb részre el vannak különítve. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

b.) Vízfelhasználás minimalizálása.  A 

szennyvíz mennyisége csökkenthető olyan 

technikákkal, mint a nagynyomású tisztítás. 

A sertéstelepen a trágyarendszer hígtrágyás. A 

hígtrágya-rendszer zárt, külső hozzáfolyás nincs. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

 

A vízbe történő szennyvízkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák 

egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 7. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

A hígtrágya tárolása szivárgásmentes 

medencében történik.  

Az ólakban vizes takarítást végeznek. 

A vízzel lemosott trágya/hígtrágya/zárt rendszeren 

kerül a trágyaszeparátorba fázisbontás céljából, 

majd a trágyatárolókba. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

A hígtrágya kijuttatása pl. ötntözőrendszer 

(esőztető berendezés, tartálykocsi injektálás) 

alkalmazásával. 

Ellenőrzött, jpgszabályoknak megfelelő módon a 

mezőgazdasági termelők tulajdonában lévő 

mezőgazdasági területekre kerül tápanyag 

visszapótlás céljából. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

1.6. Hatékony energiafelhasználás  

A gazdaság hatékony energiafelhasználásának érdekében a BAT az alábbi technikák 

kombinációjának alkalmazása. 8. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

a.) Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és 

szellőztetőrendszerek. 

A sertéstelepen elsősorban energiahatékony 

gáztüzelésű fűtőberendezéseket alkalmaznak. A 

fűtőanyag vezetékes földgáz. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
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technika. 

b.) Az állatok tartására szolgáló hely falainak, 

padozatának és/vagy plafonjának szigetelése.  

 

Az istállók szigeteltek. Szükséges javításokat 

elvégzik. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

c.) Energiahatékony világítás használata.  

 

Fokozatosan térnek át a fénycsövek 

használatára, melyek nagyon hatékonyak. 

Rendszeresen tisztítják a lámpákat a 

teljesítmény-csökkentés elkerülésére. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

1.7. Zajkibocsátás  

A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a 

BAT zajkezelési terv kidolgozását és végrehajtását jelenti a környezetközpontú irányítási 

rendszer (lásd: 1. BAT) részeként, amely terv magában foglalja az alábbi elemeket  9. BAT 

I. a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat;  

II. a zaj monitorozására szolgáló szabályzat;  

III. az azonosított, zajjal kapcsolatos eseményekre adott válaszok szabályzata;  

IV. zajcsökkentési program a forrás(ok) beazonosítására, a zajkibocsátás monitorozására, a források 

kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a felszámolást és/vagy csökkentést szolgáló 

intézkedések végzésére;  

V. a zajjal kapcsolatos korábbi váratlan események és azok orvoslásának áttekintése, továbbá a zajjal 

kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése.  

Alkalmazhatóság  

A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken zajártalomra lehet számítani 

és/vagy azt igazolták. 

 

A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a 

BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.  10. BAT 

 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

a.) Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság 

és az érzékeny terület között.  

Az üzem/gazdaság tervezési szakaszában a 

minimális szabványtávolság alkalmazásával kellő 

távolság biztosítható az üzem/gazdaság és az 

érzékeny terület között.  

A legközelebbi lakóterület a sertéstelep akusztikai 

középpontjától 1130 m-re helyezkedik el. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

 

  

b.) Üzemeltetési intézkedések.  

Ezek többek között a következők:  

I. az ajtók és az épület nagyobb nyílásainak 

lezárása, különösen etetés idején, ha lehetséges;  

II. a berendezések tapasztalt személyzet által 

történő üzemeltetése;  

III. a zajjal járó tevékenységek mellőzése éjszaka és 

hétvégén, ha lehetséges;  

IV. zajszabályozási intézkedések a karbantartási 

tevékenységek során;  

V. a szállítószalagok és csigák teljes terhelés 

melletti működtetése, ha lehetséges;  

A sertéstelepen csak a nappali időszakban (6:30-

22 óra) végeznek tevékenységet. Az éjjeli 

időszakban csak felügyelet van. Az éjjeli 

időszakban csak a szellőző és az etető 

berendezés működik. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

c.) Alacsony zajszintű berendezések.  A tápkeverést zárt térben végzik.   
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Ilyen berendezések lehetnek a következők:  

I. nagy hatásfokú ventilátorok, ha a természetes 

szellőzés nem biztosítható vagy nem elegendő;  

II. szivattyúk és kompresszorok;  

III. olyan takarmányozási rendszer, amely csökkenti 

az etetés előtti ingereket (tároló etetők, passzív ad 

libitum etetők, kompakt etetők)  

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

d.) Üzemeltetési intézkedések. 

 

Etetés idején az ajtókat zárva tartják. A zajjal járó 

tevék enységek mellőzése éjszaka és hétvégén. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

1.8. Porkibocsátás  

Az egyes állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi 

technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.  11. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

a.) A porképződés csökkentése az állattartásra szolgáló épületekben. Erre a célra az alábbi 

technikák kombinációja alkalmazható:  

Ad libitum takarmányozás;  A takarmány szállítása egy csőrendszer 

segítségével történik. A dercés takarmányt 

közvetlenül az ólak mellé adagoló szerkezettel 

ellátott fogadósilókba érkezik a csővezetékből, 

ahonnan a minden ólban telepítésre került Shulz 

és Roxel típusú önetető berendezéssel szállítják a 

takarmányt az ólakban lévő etető helyre. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

 

1.9. Bűzkibocsátás csökkentése  

A gazdaságból származó bűz kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem 

kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT bűzszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozását, 

végrehajtását és rendszeres felülvizsgálatát jelenti a környezetirányítási rendszer (lásd 1. BAT) 

részeként, amely terv magában foglalja az alábbi elemeket 12. BAT 

 Bűzmegelőzési és -megszüntetési program a pl. a forrás(ok) beazonosítására, a bűzkibocsátás 

monitorozására (lásd 26. BAT), a források kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a 

felszámolást és/vagy csökkentést szolgáló intézkedések végzésére;  

A kapcsolódó monitoringot a 26. BAT ismerteti.  

A telep bűzterhelésének csökkentésére külön intézkedés megtétele szükségtelen, a telep bűz 

szempontjából nem érzékeny környezetben működik. 

A gazdaságból származó bűzkibocsátás és/vagy bűzhatás megelőzése vagy – amennyiben ez 

nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának 

használatát foglalja magában. 13. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

a.) Kellő távolság biztosítása az 

üzem/gazdaság és az érzékeny területek 

között 

A legközelebbi lakóterület a sertéstelep akusztikai 

középpontjától 1130 m-re helyezkedik el. 

Fehérgyarmat, Mártírok útja. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

b.) Olyan állattartási rendszer, amely az alábbi 

elvek valamelyikére vagy azok kombiná-

A sertéstelepen az állatok zárt helyen vannak, így 

azok a körülményekhez képest tiszták. 
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ciójára épül: 

- az állatok és a felületek tisztán és szárazon 

tartása (pl. a takarmány kiömlésének elkerülése); 

- a trágya eltávolítása; 

- az alom szárazon, aerob körülmények között 

tartása az almos tartáson alapuló rendszerben. 

Az itatórendszer szelepes. Folyamatosan 

rendelkezésre áll a víz, és ellenőrzik a 

meghibásodás elkerülését. 

A trágyarendszer hígtrágyás. Különös figyelmet 

fordítanak a száraz pihenőhelyek meglétére. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

 

1.11. Kibocsátás hígtrágya tárolásából 

 

A hígtrágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT az 

alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.  

16. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

1. A kibocsátó felület és a hígtrágyatároló térfogata 

közötti arány csökkentése;  

A medence 2012-ben épült az előírás figyelembe 

vételével. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

2. A szél sebességének és a légcserének a 

mérséklése a trágya felületén a tároló alacsonyabb  

telítettségi szint melletti működtetésével; 

A NY-i telekhatár vonalában fasor telepítése 

történik az ÉNY-i, NY-i szelek szagterjedést segítő 

hatásának csökkentése érdekében, 2021. február 

15-ig. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

A talaj és a vizek hígtrágya begyűjtéséből, elvezetéséből, továbbá trágyatárolóból és vagy földmedrű 

tárolóból (derítőből) származó szennyeződésének megelőzése céljából a BAT az alábbi technikák 

kombinációjának alkalmazása. 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelősség 

Tárolók alkalmazása, melyek ellenállnak a 

mechanikus, vegyi és hőmérsékleti behatásnak. 

A hígtrágya telepen talajjal és felszín alatti vízzel 

kapcsolatba nem kerül. 

Hígtrágya tárolásra a következő tárolók szolgálnak: 

- 1 db 5000 és 1 db m
3
-es vasbeton 

medence, 

- 2 db 32 m átmérőjű vasbeton tározó akna, 

4800 m
3
/db, 

- 9711 m
3
-es szigetelt hígtrágya tároló 

medence 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

Tároló létesítmény, melynek elegendő a 

kapacitása a hígtrágyatároláshoz olyan 

időszakban, amikor a kijuttatás nem lehetséges. 

A sertéstelep hígtrágya tároló kapacitása: 29511 

m
3
. 

Évente keletkező hígtrágya mennyisége: 23907 

m
3
. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

Szivárgásmentes létesítmények és berendezések 

a hígtrágya összegyűjtéséhez, szállításhoz (pl. 

aknák, csatornák, lefolyócsövek, szivattyútelepek). 

A hígtrágya az istállóból, gravitáció útján a beton 

dugó eltávolításával kerül a központi gyűjtőaknába, 

mely vízzáró szigetelésű. Innen a meglévő átemelő 

szivattyúk segítségével automatikus 

üzemeltetéssel a fázisbontó egyik medencéjébe 

kerül a kiépített KPE 100-as nyomóvezetéken. Az 

egyes medencék a trágyalé bevezetése tolózárak 
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nyitásával, zárásával szabályozható. 

Hígtrágyatárolás földmedrű derítőben, melynek át 

nem eresztő anyagból készül az aljzata és a falai, 

pl. agyag vagy műanyag béléssel látják el (vagy 

duplafalú). 

A 9711 m
3
-es hígtrágyatároló medence földmedrű, 

HDPE fóliával szegetelt. 

1.13. A trágya kijuttatása 

A szilárd trágya kijuttatásából a talajba és a vízbe történő nitrogén- és foszforkibocsátás, 

valamint a mikrobiológiai kórokozók kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem 

kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyikének használatát 

foglalja magában.  

20. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

a.) A trágyát befogadó földterület felmérése annak 

azonosítása érdekében, hogy számolni kell-e 

elfolyással, figyelembe véve a következőket: 

- a talaj típusa, a körülmények és a 

földterület lejtése; 

- éghajlati viszonyok; 

- a földterület vízelvezetése és öntözése; 

- vetésforgó; 

- vízforrások és vízvédelmi területek. 

A talaj felületére juttatott trágya bedolgozása 

szántással vagy más művelő eszközzel történik, 

például boronával vagy tárcsával, atalaj típusától 

és a körülményektől függően. A trágyát teljesen 

elkeverik a talajjal, vagy eltemetik. A szilárd trágya 

kijuttatása megfelelő trágyaszóróval történik. 
 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

b.) Kellő távolságot kell tartani (kezeletlen földsáv 

fenntartásával) a trágyázott földterületek és a 

következők között:  

1. olyan területek, ahol kockázatos a vízbe való 

lefolyás, pl. vízfolyások, források, fúrólyukak stb. 

esetén;  

2. szomszédos ingatlanok (ideértve a sövényzetet 

is).  

c.) Kerülni kell a trágya kijuttatását, ha az elfolyás 

kockázata jelentős. Különösen nem 

alkalmazható, ha:  

1. a földterület víz alatt áll, fagyott vagy hó borítja;  

2. a talaj viszonyai (pl. víztelítettség vagy 

tömörödés) és a földterület lejtése és/vagy 

vízelvezetése miatt nagy a kockázata az 

elfolyásnak vagy elszivárgásnak;  

3. az elfolyás a várható esőzések miatt előre 

jelezhető.  

d.) A trágya kijuttatási arányának kiigazítása a 

trágya nitrogén- és foszfortartalmára, továbbá a 

talaj jellemzőire (pl. tápanyagtartalom), a 

növénykultúra szezonális igényeire, továbbá az 

időjárási viszonyokra és a földterület 

körülményeire figyelemmel, amely tényezők 

elfolyást okozhatnak.  

e.) A trágya kijuttatásának összehangolása a 

növények tápanyagigényével.  

f.) A trágyázott területek rendszeres ellenőrzése 

az elfolyások feltárása és szükség esetén a 

megfelelő reagálás érdekében.  

g.) Megfelelő hozzáférés biztosítása a 
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trágyatárolóhoz, és annak garantálása, hogy a 

trágya betöltésére hatékonyan sor kerülhessen 

annak kiömlése nélkül.  

h.) Annak ellenőrzése, hogy a trágyát kijuttató 

gépek megfelelő üzemi állapotban vannak és a 

beállításuk a kellő adagolási arányhoz igazodik.  

A hígtrágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT 

az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.  

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

b.) sávos kijuttatás, az alábbi technikák 

alkalmazásával: Vontatott tömlő. 

A gyümölcsösökben vontatott tömlő 

alkalmazásával a facsíkra történik a kijuttatás, 

talajmaróval történik a bedolgozás jelenleg is. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

1.15. A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei  

A BAT az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása a trágyában az alábbi technikák 

legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával.  24. BAT 

Technika Gyakoriság Megfelelőség 

a.) Számítás a nitrogén és a 

foszfor anyagmérlegének 

alkalmazásával, a 

takarmányfogyasztás, az étrend 

nyersfehérje-tartalma, az összes 

foszfor és az állat teljesítménye 

alapján 

Leírás:  

Az anyagmérleget minden, a 

gazdaságban nevelt állatkategóriára 

kiszámítják, a nevelési ciklus végével 

egyeztetve, az alábbi egyenletekkel:  

Nkiválasztott = Nétrend – Nvisszatartás  

Pkiválasztott = Pétrend – Pvisszatartás  

Az Nétrend a felvett 

takarmánymennyiségen és az étrend 

nyersfehérje-tartalmán alapul. A Pétrend a 

felvett takarmánymennyiségen és az 

étrend teljes foszfortartalmán alapul.  

A nyersfehérje és a teljes foszfortartalom 

az alábbi módszerek valamelyikével 

határozható meg:  

beszerzése esetén: a kísérő 

dokumentumokban;  

 

Az Nvisszatartás és a Pvisszatartás az alábbi 

módszerek valamelyikével határozható 

meg:  

egyenletek vagy modellek;  

 

Az anyagmérleg különösen figyelembe 

vesz a szokásosan alkalmazott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évente egy alkalommal 

minden állatkategóriára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évente egy alkalommal 

laboratóriumi vizsgálat. 

 

BAT-nak megfelelő a 

telephelyen alkalmazott 

technika. 
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étrendben bekövetkezett bármely 

jelentős változást (pl. a 

takarmánykeverék megváltozása).   

b.) Becslés a trágya teljes 

nitrogén- és foszfortartalmának 

elemzéséve. 

Leírás:  

Megbecsülik a teljes kiválasztott 

nitrogént és foszfort a tömegre (szilárd 

trágya esetében) vonatkozó 

nyilvántartások alapján. A szilárd trágyán 

alapuló rendszereknél figyelembe kell 

venni az alom nitrogéntartalmát is.    

A BAT a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozása az alábbi technikák legalább a 

megadott gyakorisággal történő alkalmazásával. 25. BAT 

a.) Becslés anyagmérleg alkalmazá-

sával, a kiválasztás és az egyes 

trágyakezelési szakaszokban jelenlévő 

teljes (vagy teljes ammónia) nitrogén 

alapján. 

Évente egy alkalommal 

minden állatkategóriára 

Évente egy alkalommal. 

BAT-nak megfelelő a 

telephelyen alkalmazott 

technika. 

b.) Becslés kibocsátási tényezők 

alapján.  

Évente egy alkalommal 

minden állatkategóriára 

Évente egy alkalommal. 

BAT-nak megfelelő a 

telephelyen alkalmazott 

technika. 

 A BAT a levegőbe jutó bűzkibocsátás időszakos monitorozása. 26. BAT 

Alkalmazhatóság: A telep környezetében nincs bűzre érzékeny terület. 

A BAT az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monitorozása.  29. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

a.) Vízfogyasztás 

Rögzítés mérőórák vagy számlák 

használatával.  

A vízfogyasztás órával való mérése. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika. 

b.) Villamosenergia-fogyasztás 

Rögzítés mérőórák vagy számlák 

használatával.  

A villamosenergia-fogyasztást villanyórával mérik. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika. 

c.) Tüzelőanyag-fogyasztás 

Rögzítés mérőórák vagy számlák 

használatával.  

A gázfogyasztás mértékét gázórával havonta mérik. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika. 

d.) A beérkező és távozó állatok 

száma, ideértve adott 

esetben a születést és az 

elhullást is.  

Rögzítés megfelelő nyilvántartásokkal  

Az állományváltozást napo szinten rögzítik, és abból kiindulva 

számolnak havi és évi változást. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika. 

 

e.) Takarmányfogyasztás  

Rögzítés számlákkal és megfelelő 

nyilvántartással  

 

A takarmány kiadagolásáról napi nyilvántartást vezetnek. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika. 

f.) Trágyatermelés 

Rögzítés számlákkal vagy megfelelő 

nyilvántartásokkal.  

A telepről kiszállításra kerülő hígtrágya mennyiségét rögzítik. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika. 

3. Az intenzív sertéstenyésztésre vonatkozó BAT-következtetések 

2.1. A sertésólak ammóniakibocsátása 

Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT az 
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alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.  

30. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

 
A hígtrágya eltávolítása öblítéssel 

 

Valamennyi korcsoport a fiaztató kivételével. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen 

alkalmazott technika. 

Mély akna (teljesen vagy részlegesen rácsozott padló 

esetén), csak ha további enyhítési intézkedéssel 

együtt alkalmazzák pl.: 

- takarmányozási technikák kombinációja 

A padozat alatt laguna van a teljes 

alapterületen és ez mindenütt trágyaráccsal 

van borítva, amely lehetővé teszi a minimális 

vízigényt a padozat tisztán tartására, így az 

állatok gyakorlatilag állandóan tiszta és száraz 

padozaton feküdhetnek, mivel a vizelet és a 

csurgalékvíz azonnal a lagunába kerül. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen 

alkalmazott technika. 

BAT-AEL az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozóan 

Paraméter Állatkategória 
BAT-AEL (1) 

(NH3 kg-ja/férőhely/év) 

NH3-ban kifejezett ammónia 

(számított, becsült érték) – 

kibocsátási szint 

Ivarzó és vemhes kocák. 2.7 

Anyakocák (a malacokat is 

ideértve) rekeszekben. 

5.6 

Utónevelt malac 0.53 

Hízósertés 2.6 
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3.sz. melléklet a 211-15/2018. sz. határozathoz 

 

 
 


