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H A T Á R O Z A T 
 

Az AGROPOOL Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi út 30. 3. em. 12., KÜJ: 103564153) (továbbiakban: 

környezethasználó) részére a Tiszadob, 0312/7. hrsz.. alatti baromfinevelő telep (KTJ: 102717377) 

üzemeltetésére kiadott, 3243-31/2017. számú véglegessé vált egységes környezethasználati 

engedélyt (továbbiakban: EKHE) a következők szerint 

 

 

m ó d o s í t o m. 

 

II. 

Telephely adatai 

 

Telephely címe:     4456 Tiszadob, külterület 0312/7. hrsz. 

Telephely helyrajzi száma:    Tiszadob, 0312/7. hrsz. 

EOV koordinátái:    X = 294 244; Y = 808 484 

Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer szerint: 

Telephely neve:     BAROMFINEVELŐ TELEP 

KTJtelephely szám:     102 717 377 

 

Létesítmény neve: baromfinevelő telep (14 db istálló) 

KTJIPPC létesítmény szám: 102 717 388 

Helyrajzi száma: Tiszadob, 0312/7. hrsz. 

EOV koordinátái:X = 294 249;Y = 808 455 

 

Szennyező források: 

Forrás megnevezése EOV koordináta 

X 

EOV koordináta 

Y 

1. sz. nevelőépület 294 310 808 537 

2. sz. nevelőépület 294 302 808 521 

3. sz. nevelőépület 294 287 808 491 

4. sz. nevelőépület 294 267 808 474 

5. sz. nevelőépület 294 249 808 455 

6. sz. nevelőépület 294 237 808 433 

7. sz. nevelőépület 294 224 808 412 
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8. sz. nevelőépület 294 205 808 392 

9. sz. nevelőépület 294 188 808 372 

10. sz. nevelőépület 294 175 808 352 

11. sz. nevelőépület 294 086 808 457 

12. sz. nevelőépület 294 068 808 438 

13. sz. nevelőépület 294 055 808 416 

14. sz. nevelőépület 294 041 808 394 

 
 

III. 

Engedélyezett tevékenység adatai 

Megnevezés: intenzív baromfitenyésztés 

Besorolás: nagy létszámú állattartás: Intenzív baromfitenyésztés, több mint 40.000 férőhely baromfi 

számára 

TEÁOR kód: 01.47 baromfitenyésztés 

NOSE-P kód: 110.05 

Kiépített termelési kapacitás: 546.000 db bojler baromfi férőhely  

Tartástechnológia: mélyalmos baromfitartás 

 
 

IV. 

A tevékenység végzésének feltételei 

 

Az EKHE IV. szakasz 1. Általános előírások  

1.7.3. pontját kijavítom – az alábbiak szerint: 

 

Az elérhető legjobb technikával összefüggő legfeljebb 2,5 kg végső tömegű brojlerek tartásra 

szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozóan az alábbi 

határértékeket kell betartani: 

BAT-tal összefüggő, a baromfi nevelőépületből a levegőbe jutó ammóniakibocsátás 

Paraméter Határérték - NH3 kg-ja/férőhely/év 

NH3-ban kifejezett ammónia. 0,08 

A határérték igazolását szolgáló monitoring gyakoriságát jelen határozat 6.2 pontja 
tartalmazza. 

 
Az EKHE IV. szakasz 3. Levegőtisztaság-védelem  

3.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
A Főosztály a Baromfinevelő telep védelmi övezetét a diffúz források (D1-D14) együttes 

határától számított 420 méter széles sáv által lehatárolt területben határozza meg. A védelmi 

övezetet ábrázoló térképmásolat a határozat 2. számú melléklete.  

 

3.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

Forrás 

jele 

Megnevezése Hasznos 

nevelőtér [m
2
] 

Férőhely kapacitás (db) 

D1 1.sz. nevelőépület 1880,73 m
2
 39.000 

D2 2.sz. nevelőépület 1880,73 m
2
 39.000 
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D3 3.sz. nevelőépület 1880,73 m
2
 39.000 

D4 4.sz. nevelőépület 1880,73 m
2
 39.000 

D5 5.sz. nevelőépület 1880,73 m
2
 39.000 

D6 6.sz. nevelőépület 1880,73 m
2
 39.000 

D7 7.sz. nevelőépület 1880,73 m
2
 39.000 

D8 8.sz. nevelőépület 1880,73 m
2
 39.000 

D9 9.sz. nevelőépület 1880,73 m
2
 39.000 

D10 10.sz. nevelőépület 1880,73 m
2
 39.000 

D11 11.sz. nevelőépület 1880,73 m
2
 39.000 

D12 12.sz. nevelőépület 1880,73 m
2
 39.000 

D13 13.sz. nevelőépület 1880,73 m
2
 39.000 

D14 14.sz. nevelőépület 1880,73 m
2
 39.000 

 

 

Az EKHE IV. szakasz 5. természetvédelem  

5.4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A telep tájba illesztését többszintű takarófásítás (elsőrendű fafajok, másodrendű fafajok, cserjék) 

alkalmazásával kell megoldani, a telephely ingatlanán belül. A takarófásítás létrehozása során 

az invazív (pl.: akác, amerikai kőris, bálványfa, zöldjuhar) és idegenhonos (pl.: nemesnyár, 

nyugati ostorfa, japánakác) fajok nem telepíthetőek, kizárólag tájhonos fa-és cserjefajok 

nemesítetlen változatait lehet alkalmazni. A takarófásítást legkésőbb a tevékenység 

megkezdésétől számított 1 éven belül szakszerűen (talajelőkészítés majd csemeteültetés) 

el kell telepíteni, és a telep üzemelési ideje alatt fenn kell tartani (ápolás, pótlás). A 

telepítést hitelt érdemlően bizonyítani szükséges (fotók, számla stb.) a Főosztály felé a 

létesítéstől számított 30 napon belül! 

Az éves környezetvédelmi jelentésben szerepeltetni szükséges a többszintű védőfásítás elérése 

érdekében tett intézkedéseket! 

 

A rendelkező rész IV. szakasz 7. „Szakhatósági előírások” pontja az alábbiakkal egészül ki: 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 3243-31/2017. számú egységes 

környezethasználati engedély módosításához a 35900/3792-1/2018.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásában tett előírások betartása mellett hozzájárul: 

7.1.10. Amennyiben a bővítés során további vízilétesítmények kerülnek kialakításra (pl: szikkasztó  

árok) azok építése/üzemeltetése vízjogi engedély köteles. A vízi létesítmények építése  

jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában végezhető.  

7.1.11. A kivitelezéssel kapcsolatos minden tevékenységet úgy kell végezni, hogy biztosított legyen 

a felszín alatti vizek jó minőségi állapota, azaz a tevékenység nem okozhatja a felszín alatti 

víz és a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben 

meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.  

 

A rendelkező rész IV. szakasz 8. „Szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos előírások” pontjának a 8.3. 

„Kulturális örökségvédelem” alpontja az alábbiakkal egészül ki: 

8.3.7. A tárgyi létesítmények kialakítása során az elsődleges földmunkák (humuszmentés, 

munkaárok földtömeg kiemelése) csak régészeti megfigyelés mellett végezhetők. A 

beruházó és/vagy a kivitelező vegye fel a kapcsolatot a Jósa András Múzeummal (4400 

Nyíregyháza, Benczúr tér 21.) és állapodjon meg a régészeti tevékenység elvégzéséről. 
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 8.3.8. Az engedélyes tartozik továbbá a munkakezdés és a műszaki átadás-átvételi eljárás 

időpontjáról a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályt tájékoztatni. A műszaki átadás-

átvételhez csak akkor áll módunkban hozzájárulni, ha kérelemhez csatolják a régészeti 

megfigyelésről szóló jelentést. 

 

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

mellékletekkel együtt érvényes. 

A 3243-31/2017. számú egységes környezethasználati engedély rendelkező részének a jelen 

módosítással nem érintett előírásai változatlanul érvényben maradnak. 

A Főosztály megállapítja, hogy a 4098-1/2018. számú függő hatályú döntéshez nem fűződik 

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

 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles, amelynek megfizetésére az ügyfél köteles. Az ügyfél az 

eljárás 675.000,- Ft. igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

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

 

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

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

Természetvédelmi Főosztályához benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a 

megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a 

döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A 

fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem 

volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.  

 

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

jogorvoslat keretében támadható meg. 

A határozat elleni fellebbezés díjköteles, díja 337.500,- Ft. 

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

engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 6.750,- Ft. 

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

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

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

Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. 

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 

Az AGROPOOL Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi út 30. 3. em. 12.) meghatalmazásából eljáró Lévai Béla 

környezetvédelmi szakértő (4024 Debrecen, Kandia u. 15. I/7.) által 2018. március 12. napján (amelyet 

2018. március 22.-én kiegészített) - a Tiszadob 0312/7 hrsz. alatti ingatlanon (KTJ szám: 102717377) 

tervezett 10 ólas 400.000 férőhelyes baromfinevelő telepre kiadott 3243-31/2017. számú egységes 

környezethasználati engedély módosítására (14 ólas 546.000 férőhelyes baromfiteleppé történő jelentős 

bővítés) vonatkozó környezeti hatástanulmányt és egységes környezethasználati engedély – 

kérelmet nyújtott be a Főosztályra és egyben kérte a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárás összevontan történő lefolytatását. 
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A benyújtott dokumentáció munkarészeinek kidolgozásában szakértői jogosultsággal rendelkező 

szakértők vettek részt. 

 

A környezethasználó a bővítésre vonatkozó eljárást a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

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

Korm. rendelet) 20/A. § (8) bekezdés a) pontja alapján kezdeményezte a Főosztálynál, tekintettel arra, 

hogy a tervezett bővítés az egységes környezethasználati eljárás szempontjából jelentős változásnak 

minősül a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pont alapján. 

 

A környezethasználó az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárást a Korm. rendelet 1. § (3) b.), bekezdése és 24. § (2) bekezdése alapján 

kezdeményezte a Főosztálynál, tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás a hivatkozott 

kormányrendelet 1. sz. melléklet 1. a.) pontja – Intenzív állattartó telep a.) baromfitelepnél 85 ezer 

férőhelytől broilerek számára – és a 2. sz. melléklet 11. a.) pontja – Nagy létszámú állattartás - Intenzív 

baromfitenyésztés, több mint 40.000 férőhely baromfi számára - hatálya alá tartozik, ezért egységes 

környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységeknek minősül. 

 

Az AGROPOOL Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi út 30. 3. em. 12.) Tiszadob 0312/7 hrsz.-ú ingatlanon 

400 ezres baromfinevelő telep létesítéséhez kapott egységes környezethasználati engedélyt a 3243-

31/2017 számon.  

Még ez előzetes engedélyes eljárás idején felmerült a környezethasználó részéről az igény, hogy a jelen 

nevelőtelepen további négy nevelőépület épüljön és az egyidejűleg tartott állatlétszám 400 ezerről 546 

ezerre növekedjen. Gyakorlatilag ez azt is jelenti, hogy az eredetileg az ólankénti 40000 állatlétszám 

39000 db-ra csökken. 

A tervezett létesítmény helyzete, környezete azonos a 3243-31/2017. számú határozattal kiadott 

engedély alapjául szolgáló KHV-EKHE dokumentációban megadottakkal. 

A tervezett épületek szerkezetileg, alaprajzilag, szigetelések és technológiai berendezkedés tekintetében 

megegyeznek a már engedélyezett épületeknél megadottakkal. 

A tervezett bővítés nem érinti a tartástechnológia egyik elemét sem, azok megegyeznek a korábban 

(3243-31/2017.) engedélyezett telephelyi adatokkal. 

A tervezett tevékenység az állomány telepítéstől a trágyakezelési technológiáig minden mozzanat 

környezetvédelmi szempontból jól átgondolt, a BAT elvei alapján az alkalmazható legjobb technika 

alapján valósul meg és fog működni. A 3243-31/2017. számú határozattal kiadott egységes 

környezethasználati engedély 3. sz. melléklete (megfelelés az elérhető legjobb technikának) BAT 

követelményei a bővítésre változatlan formában és tartalommal érvényes. 

A termelési volumen nem változik, marad az évi 6 teljes és egy esetlegesen megkezdett, a következő 

évre áthúzódó rotáció.  

 

A kérelem elbírálása  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 128. § (1) 

bekezdése alapján kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget - ha jogszabály másként nem 

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

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) 

Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség 

az igazgatási szolgáltatási díj. A benyújtott kérelem elbírálására irányuló eljárás a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet 

(továbbiakban: Díjrendelet) értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. 

 

A környezeti hatásvizsgálati eljárás díja a hivatkozott rendelet 2. sz. melléklet 1. főszáma alapján 

650.000,- Ft., az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás díja ugyanezen rendelet 3. sz. 

melléklet 10.1 alszáma alapján - Korm. rendelet 20/A. § (8) bekezdés szerinti egységes 
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környezethasználati engedély jelentős változtatása - a 7. pontban szereplő díjtétel, azaz 500.000,- Ft 50 

%-a, vagyis: 250.000,- Ft. 

A Díjrendelet 2. § (3) bekezdése szerint a kérelmezőnek a 2-4. mellékletben meghatározott igazgatási 

szolgáltatási díj összegének 75-75%-át kell megfizetni igazgatási szolgáltatási díjként, ha környezeti 

hatásvizsgálat és egységes környezethasználati eljárás lefolytatása is szükséges (összevont eljárás), így 

az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 675.000. Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj a 

Főosztály 4098-2/2018. sz. végzése alapján megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel. 

 

Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül 4098-

1/2018. számon függő hatályú határozatot hozott. Főosztály a függő hatályú határozat megküldésével 

tájékoztatta a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.), Lévai Béla 

környezetvédelmi szakértőt, az AGROPOOL Kft-t és Uszikov Eduárdot , mint ismert ügyfeleteket az 

eljárás megindításáról. 

 

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

pontosítása, kiegészítése szükséges, ezért a 4098-5/2018. sz. végzésben hiánypótlást írt elő, az abban 

foglaltakat Lévai Béla környezetvédelmi szakértő teljesítette. 

A Főosztály a Korm. rendelet 24.§ (7), és 8.§ (2) bekezdései értelmében a kérelem benyújtását követően 

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

Egyidejűleg a 4098-9/2018. sz. ügyiratában megküldte a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a 

tevékenység telepítési helye szerinti település, vagyis Tiszadob Nagyközség Jegyzőjének közhírré tétel 

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

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

A Korm. rendelet 24. § (7) bekezdése illetve 9. §-a alapján a Főosztály 2018. június 21-re 

közmeghallgatást rendelt el a Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. szám alatti hivatali épületébe, 

amelyről a 4098-11/2018. számú végzésben értesítette a Lévai Béla környezetvédelmi szakértőt, a 

környezethasználót, az eljárásba bevont szakhatóságot, a Kormányhivatal szakkérdéseket vizsgáló 

szervezeti egységeit, továbbá a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot. A Főosztály a Nyíregyháza, 

Kölcsey u. 12-14. szám alatti hivatalában, valamint honlapján közleményt tett közzé, valamint a 

közmeghallgatásra vonatkozó adatokat közhírré tételre 4098-10/2018. számú ügyiratban megküldte 

Tiszadob Nagyközség Jegyzőjének. A közzététel időtartama alatt észrevétel nem érkezett sem a 

Főosztályhoz, sem a jegyzőhöz. 

2018. június 21-én a közmeghallgatás megtartása meghiúsult, tekintettel arra, hogy a 

közmeghallgatáson a Lévai Béla környezetvédelmi szakértő, mint a környezethasználó 

meghatalmazottján kívül ügyfelek nem jelentek meg. 

 

A Főosztály az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során a 4098-12/2018. számú 

ügyiratban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. 

táblázata alapján szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban környezet- és település-egészségügyre 

kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, a 

kulturális örökség (műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek) 

védelmére kiterjedően a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási 

Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, a termőföldre gyakorolt 

hatások vizsgálatára kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi 

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

Talajvédelmi Osztályát, az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztályát, a termőföld mennyiségi 

védelmének követelményei tekintetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztályát, kereste meg. 
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Az eljárásba bevont szervezeti egységek a szakkérdésben az állásfoglalásukat az alábbiak szerint adták 

meg: 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztálya HB-

03/ERD/09211-2/2018. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát és 

megállapította, hogy: 

„…Az erdészeti hatóság a rendelkezésre álló dokumentáció és a közhiteles nyilvántartása, az 

Országos Erdőállomány Adattár adatai alapján megállapította, hogy a Tiszadob 0312/7 hrsz.-ú 

ingatlanon tervezett baromfinevelő tevékenység erdőt nem érint, működése az erdőről, az erdő 

védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 77. §-a szerinti erdő 

igénybevételével nem jár, a környező erdőterületekre hatást nem gyakorol…”  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya SZ/NEF/00822-

3/2018. számon, szakkérdés vizsgálata tárgyában az alábbiakat állapította meg: 

„„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, az 

AGROPOOL Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi u 30. 3. em. 12.) megbízásából eljáró Lévai Béla 

környezetvédelmi szakértő (4024 Debrecen, Kandia u. 15.) által előterjesztett Tiszadob, 0312/7. 

hrsz.-ú ingatlanon 400 ezres baromfinevelő telep létesítésére kiadott, 3243-31/2017. számú 

egységes környezethasználati engedély módosítása jelentős bővítés (14 ólas 546.000 férőhely) 

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 módosítása ellen a vizsgált 

szakkérdések vonatkozásában kifogást nem emel.  

Indokolás 

Az AGROPOOL Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi út 30. 3. em. 12.) megbízásából eljáró Lévai Béla  

környezetvédelmi szakértő (4024 Debrecen, Kandia u. 15.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

(4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, Tiszadob 0312/7 hrsz.-ú ingatlanon 400 ezres 

baromfinevelő telep létesítésére kiadott, 3243-31/2017. számú egységes környezethasználati 

engedély módosítása jelentős bővítés (14 ólas 546.000 férőhely) ügyében 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 az 1995. évi LIII. törvény 

70. §-ának, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseire is a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította , hogy a baromfinevelő 

telep bővítéséhez kapcsolódóan a kialakítás és üzemeltetése során –a szakértői nyilatkozatban 

közölt adatokat, számításokat figyelembe véve- a vizsgált szakkérdések vonatkozásában jelentős 

környezeti terhelés nem valószínűsíthető (amennyiben a szagvédelmi és zajvédelmi hatásterület 

meghatározásánál figyelembe vett kibocsátási értékek a fejlesztést követően ténylegesen a 

megadott nagyságban teljesülnek), ezáltal szignifikáns  humán-egészségügyi kockázatnövelő 
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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. (Ill. 30.) Korm. 

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

(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi 

államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint, míg 

illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. 16. § (1) 

bekezdése valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 66/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.” 

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

Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály a 11503/2/2018. számon, szakkérdés vizsgálata tárgyában 

az alábbi nyilatkozatot teszi: 

„…Megállapítottam, hogy a tervezett beruházás megvalósítása során érintett termőföld 

földvédelmi szempontból rendezett, így a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó szakkérdés 

tekintetében az eljárással kapcsolatban kifogás nem merült fel.  

Felhívom a figyelmet, hogy a beruházás megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, a  

szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység,  

létesítmény ne akadályozza...”  

 

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatal Hatósági 

Főosztályának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály SZ-10/106/00588-9/2018. számú 

nyilatkozatába foglalt előírásait a határozat rendelkező rész 8.3. pontja tartalmazza, melyet az 

alábbiakkal indokolt: 

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

és Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és 

Természetvédelmi Osztály a Tiszadob 0312/7 hrsz. alatti ingatlanon (KTJ szám: 102717377) 

tervezett 10 ólas 400.000 férőhelyes baromfinevelő telepre kiadott 3243-31/2017. számú 

egységes környezethasználati engedély módosítása (14 ólas 546.000 férőhelyes baromfiteleppé 

történő jelentős bővítés) során szakkérdés vizsgálatát kezdeményezte Hatóságomnál 2018. május 

14. napján. 

A szakkérdésben történt megkeresésre a javasolt kikötések indoklása: 

A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a hatósági 

nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyeket érint. 

A mellékelt kérelem alapján megállapítottam, hogy a beruházás a kulturális örökség védelméről 

szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. a) pontja szerint nagyberuházásnak 

minősül. 

A beruházás kapcsán készített előzetes régészeti dokumentáció megállapításai, valamint a 

kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. r.) 43. § (3) bekezdése értelmében „a kivitelezés során a földmunkákkal 

érintett, és egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területen régészeti megfigyelést kell 

biztosítani.” A Kötv. 23/E. § (5) bekezdés alapján nagyberuházás megvalósítása esetén a 

kivitelezés földmunkái régészeti megfigyelés mellett végezhetőek. 

 

A Kötv. 19. § (2) bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak 

régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A Kötv. 22. § (1) bekezdése szerint „nyilvántartott 

régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző 

régészeti feltárást kell végezni.” 
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A Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja szerint „a nyilvántartási adatok és – ha rendelkezésre áll – az 

előzetes régészeti dokumentáció adatai, valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt 

hatása alapján a védettségi fokozat figyelembevételével a hatóság – jogszabályban 

meghatározottak szerint – a megelőző feltárás keretében 

a) régészeti megfigyelést ír elő, ha 

aa) a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit, 

ab) a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos, 

ac) a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökség elemeinek 

jelentkezési szintjét, 

ad) a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával 

bolygatták, vagy 

ae) a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el.” 

Az előírt módszer a régészeti megfigyelés. 

A régészeti megfigyelés a Kötv. 7. § 36. pontja szerint a beruházás földmunkájának régész által a 

helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése és a tevékenység régészeti dokumentálása. 

A Korm. r. 35. § (1) bekezdése szerint: „Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka 

válik szükségessé, akkor – legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig – az előkerült 

régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges 

leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.” 

A nagyberuházást megelőző régészeti szakfeladatokat a Kötv. 23/E. § (2a) bekezdése alapján a 

gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum, a Jósa András Múzeum (4400 

Nyíregyháza, Benczúr tér 21. Régészeti Osztály, Jakab Attila, 42/315-722) végezheti. 

A szakkérdésben történt megkeresés alapján a Korm. r. 88. § (1) pontjában felsorolt 

szakkérdéseket vizsgáltam. 

A szakkérdés vizsgálata az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 55. § (1) 

bekezdésén, illetve a Korm. r. 87. § és 88. §-án alapszik. 

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

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

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

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

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

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

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály SZ-10/84/01072-

3/2018 számú nyilatkozatába foglalt előírásai megegyeznek a 3243-31/2017. számú alaphatározatba 

adott előírásaival, ezért a Főosztály a 3243-31/2017. számú határozat rendelkező részének 8.1-es 

pontját, illetve a hozzátartozó indokolását változatlanul hagyta.  

A Főosztály a 4098-13/2018., 4098-22/2018. számú végzésében az egyes közérdeken alapuló 

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.§ 

(1) bekezdése alapján a rendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 2., 3., 4. és 6. pontjában előírt 

szakkérdésekben szakhatóságként megkereste a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot 

és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság a 

35900/3792-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az egységes környezethasználati 

engedély módosításához előírások betartása mellett hozzájárult. Előírásait a határozat rendelkező 

részének 7. pontja tartalmazza, amelyet az alábbiakkal indokolt: 

 

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

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (továbbiakban: Főosztály) 4098-13/2018. 

számon, az Agropool Kft (1137 Budapest, Pozsonyi út 30. 3. em. 12.) részére a Tiszadob, 0312/7 

helyrajzi számú ingatlanon tervezett baromfitelepre kiadott 3243-31/2017. számú egységes 
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környezethasználati engedély módosítására (baromfitelep bővítés) vonatkozó összevont 

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban 

szakhatóságként megkereste a vízügyi és vízvédelmi hatóságot.  

A dokumentáció szerint az ügyfél a Tiszadob 0312/7 hrsz-ú ingatlanon tervezett 10 

nevelőépületből álló baromfitelep további bővítését tervezi. A telep további 4 nevelőépülettel fog 

bővülni. A telep vízilétesítményeire a vízügyi és vízvédelmi hatóságnál 35900/2511/2018.ált 

számon vízjogi létesítési engedélyezési eljárás van folyamatban. A telep vízellátását mélyfúrású 

kútról tervezik. A technológiai és kommunális szennyvizet szennyvízaknában fogják gyűjteni. A 

tetőfelületeken keletkező csapadékvizet zárt csapadékvízgyűjtő csatornákon keresztül szikkasztó 

árokba fogják vezetni, illetve a csapadék zöldterületen történő elszikkasztását tervezik.  

A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően megállapítottam, hogy az egységes  

környezethasználati engedélyezési eljárást lezáró határozat kiadásának vízgazdálkodási és 

vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.  

Tájékoztatom, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28./A §. (1) bek. előírja, 

hogy: A jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve vízjogi engedély 

szükséges  

a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi 

létesítési engedély),  

b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi 

üzemeltetési engedély), és  

c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).  

A vízgazdáíkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet  

(továbbiakban: rend.) 3. § (1) bekezdése szerint a vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény  

megépítéséhez (átalakításához) szükséges vízjogi létesítési engedélyt az építtető, a tulajdonos 

vagy a vagyonkezelő köteles megszerezni.  

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz benyújtandó mellékleteket a rendelet és a vízjogi 

engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM 

rendelet tartalmazza.  

A szakhatósági állásfoglalás előírásai az 1995. évi LIll. törvény, az 1995. évi LVII. törvény, a 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet alapján lettek 

meghatározva.  

A szakhatóság eljárására irányuló ügyintézési határidő a megkeresés beérkezését követő naptól  

számított tizenöt nap (531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §).  

A döntés elleni önálló fellebbezést Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.  

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.  

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a  

vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet  

állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásunkat az Ákr. 55. § (1) bekezdése és az egyes 

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

(XI1.29) Korm. rendelet 1. melléklet 9. 2-3. alpontja alapján adtam meg.  

Kérem a Tisztelt eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi  

határozatot szíveskedjen részem re megküldeni.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.) 

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerveként az ipari baleseteknek és a természeti 

katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatban a 36500/3490-3/2018.ált. ügyszámú 

szakhatósági állásfoglalásában az egységes környezethasználati engedély módosításához 

katasztrófavédelmi szempontból hozzájárult, amelyet az alábbiakkal indokolt: 

„Az Ügyfél kérelmére indult környezeti hatásvizsgálati ügyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala, mint engedélyező hatóság megkereste Hatóságomat  

az első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából, 

amelyet hatóságom a 36500/3490-2/2018.ált. számon nyilvántartásba vett. 
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 Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében, a megkereső  

hatóság által megjelölt iratokat Hatóságom megvizsgálta és a következőket állapította meg:  

- a telepítési hely környezetében veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték  

alatti üzem nem található;  

- a benyújtott dokumentum a természeti eredetű kockázatokat figyelembe veszi és a  

feltárt kockázatok károsító hatásainak várható következményeit megfelelően  

tartalmazza.  

A korábban kiadott 36500/3490-1/2018. ált számú szakhatósági állásfoglalásomat az általános  

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 56. § (1)  

bekezdése alapján módosítom, mert a jelen eljárásban benyújtott dokumentumok tartalmazzák  

a fenti bekezdésben foglaltakat.  

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. 

Szakhatósági állásfoglalásom az Ákr. 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes 

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

(XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. sora, illetékességemet a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen 

rendelet 1. melléklete határozza meg.  

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

 

A Főosztály a 4098-14/2018. számú végzésében belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult 

Tiszadob Nagyközség Jegyzőjéhez, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjéhez, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a tervezett tevékenység az érintett település 

jelen eljárás időpontjában hatályos településrendezési eszközeivel, valamint a helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban van-e. 

 

Tiszadob Nagyközség Jegyzője a 2873-2/2017. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

„...A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére az AGROPOOL Kft. (1137 Budapest, 

Pozsonyi út 30.3. em. 12.) által kezdeményezett, a fenti hivatkozási számú megkeresésre 

tájékoztatom, hogy a Zöldhatóság webcímén elérhető kérelem és mellékletei alapján a tervezett 

tevékenység nem ellentétes Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egységes 

szerkezetbe foglalt 1/2008. (II.15.) rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzata és 

Szabályozási Terve (továbbiakban: HÉSZ) előírásaival. A HÉSZ alapján a  

0312/7 hrsz. alatti ingatlan mezőgazdasági üzemi gazdasági terület.  

A tiszadobi 0312/7 hrsz.-ú ingatlan helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint…” 

 

A Főosztály döntését a kérelemben foglaltak, a szakhatóság állásfoglalása, a szakkérdésben 

adott nyilatkozatok és javaslatok, a jegyző által kiadott nyilatkozat, valamint a benyújtott 

dokumentációk és a rendelkezésre álló információk alapján a következők szerint hozta meg: 

Hulladékgazdálkodás 

Az AGROPOOL Kft. gazdasági igényeinek megfelelően az egyidejűleg tartott állatlétszámát 400 ezerről 

546 ezerre tervezi növelni. Ezen létszámbővítésnek megfelelően 4 db új nevelőépület építése valósul 

meg. 

A környezethasználó a tevékenysége során keletkező hulladékokat üzemi gyűjtőhelyen gyűjti. A bővítés 

utáni kibocsátási volumenek (trágyamennyiség, állati melléktermék, kommunális és technológiai 

szennyvíz) meghaladják a 3243-31/2017. számú egységes környezethasználati engedélyben foglalt 

értékeket. 
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A 3243-31/2017. számú egységes környezethasználati engedély hulladékgazdálkodási előírásai nem 

módosulnak, mivel a tervezett bővítés nem módosítja sem a keletkező hulladékok körét, sem a 

hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírásokat és feladatokat, ezen belül a hulladék gyűjtés és tárolás 

módját, sem a hulladékátvevők, szállítók körét.  

Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok maximális mennyisége a bővítés 

következtében nem változik. 

Levegőtisztaság-védelem 

A dokumentációban a diffúz források levegővédelmi hatásterületét terjedésszámítással határozták meg a 

legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett, figyelembe véve az 

alkalmazni kívánt korszerű tartástechnológiát. A Baromfinevelő telep szagvédelmi hatásterülete a diffúz 

források (D1-D14 nevelőépületek) együttes határától mért 420 méteres sáv által határolt terület.  

A hatásterület határán a szagkoncentráció 3 SZE/m
3
 alá csökken.  

A bűzvédelmi hatásterületen belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és 

igazgatási épület nem található. 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lr.) 5.§ (3) bekezdése 

alapján „A bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati 

engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell 

kialakítania.” 

A Lr. 5.§ (4) bekezdése alapján: „A területi környezetvédelmi hatóság a (3) bekezdés szerinti védelmi 

övezet nagyságát - a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a 

legnagyobb teljesítmény-kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó 

szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények 

figyelembevételével - a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter 

távolságban lehatárolt területben határozza meg.” 

A Főosztály a védelmi övezetet a hatásterület nagyságával megegyezően, a Lr. 5.§ (3)-(4) bekezdése 

alapján a határozat rendelkező rész 3.1. pontja szerint jelölte ki, a Baromfinevelő telep diffúz 

légszennyező forrásainak együttes határától számított 420 méter széles sáv által lehatárolt területként. A 

védelmi övezet térképi ábrázolása a határozat 2. sz. mellékletét képezi. 

A 3243-31/2017. számú egységes környezethasználati engedély további levegőtisztaság-védelmi 

előírásai nem módosulnak.  

Zajvédelem 

A telephely Tiszadob déli, külterületi részén helyezkedik el. A legközelebbi zajtól védendő létesítmény 

2600 m távolságban helyezkedik el a telephely telekhatárától. A telephelyet mezőgazdasági területek 

határolják. 

A létesítés időszakára meghatározott zajvédelmi hatásterület sugara a munka/építőipari gépek mozgási 

centrumától 79 m. A beruházás építési időszakának zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól 

védendő területet. 

A benyújtott dokumentációban szereplő számítások alapján a telephely legnagyobb zajvédelmi 

szempontú hatásterülete üzemeltetés során a telephely mértani középpontjától számítva nappal 300 m-

re, éjszaka 454 m-re elhelyezkedő körcikkek által lefedett területrész.  

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

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

10. § (3) a) pontja alapján zajvédelmi előírást nem tett. 

Szállítási tevékenység csak a nappali időszakban történik.  

A szállítás miatti gépjárműforgalom a bővítés figyelembevételével, a megadott szállítási adatok alapján 

nem okoz 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást a szállítási útvonalon. 
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Az elérhető legjobb technikának való megfelelés: 

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt feltételeket az ipari kibocsátásokról szóló 

2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló, a Korm. rendelet 

előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetésekből kiindulva kell 

megállapítani. 

A Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a tevékenységre vonatkozó, 

az Európai Bizottság határozatában foglalt elérhető legjobb technika –következtetések alapján az 

egységes környezethasználati engedélyben rendelkezik a tevékenység végzésének feltételeiről. 

A tervezett tevékenység az állomány telepítéstől a trágyakezelési technológiáig a BAT elvei alapján az 

alkalmazható legjobb technika alapján valósul meg és fog működni. A 3243-31/2017. számú határozattal 

kiadott egységes környezethasználati engedély 3. sz. melléklete (megfelelés az elérhető legjobb 

technikának) BAT követelményei a bővítésre változatlan formában és tartalommal érvényes. 

 

A Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes 

környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor 

fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. 

A benyújtott kérelemben, illetve dokumentációban a környezethasználó igazolta, hogy a tervezett 

tevékenységhez szükséges feltételek a 3243-31/2017. számú egységes környezethasználati engedéllyel 

rendelkező Tiszadob 0312/7 hrsz. alatt tervezett baromfinevelő telephelyen biztosítottak, a technológia 

az elérhető legjobb technikának megfelel, ezért a tervezett kapacitásbővítést az egységes 

környezethasználati engedély jelen határozattal történő módosításával a Főosztály engedélyezi. 

A kérelem alapján a Főosztály a 3243-31/2017. számú egységes környezethasználati engedély 

rendelkező részének II., III. és IV. pontját jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint 

módosította. 

A Főosztály határozatát a fenti jogszabályhelyeken túl a Korm. rendelet 20/A. § (8) a) pont, (10), (12) 

bekezdés alapján, a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal adta ki az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) 

bekezdésben meghatározott formában és tartalommal  

A módosítási eljárás során a Főosztály megállapította, hogy a 3243-31/2017. számú határozat 

rendelkező részében (a 1.7.3. pontban található táblázat fejlécében) elírás történt, ezért a határozat 

rendelkező részében foglaltak szerint hivatalból kijavításra került. 

Az Ákr. 90. § (1) bekezdése alapján, ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki 

az ügy érdemére, a hatóság a döntést kijavítja. Az Ákr. 90. § (2) bekezdése szerint a kijavítást a hatóság 

közli azzal, akivel az eredeti döntést közölte. Az Ákr. 90. § (3) bekezdése szerint a döntés kijavítással 

érintett része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. 

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét és az arra nyitva álló határidőt az Ákr. 116. § (1), (2) és 118. § 

(1), (2), (3) bekezdései biztosítják. Az alapeljárás és a fellebbezési eljárás díja a Díjrendelet 2. § (2), (3), 

(5), (7) bekezdése, 2. sz. melléklet 1. főszáma, 3. sz. melléklet 10.1. alszáma alapján került 

meghatározásra. Az eljárási költség viseléséről az Ákr. 129. § -a alapján döntöttem. 

A szakkérdések vizsgálatára a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, és az 5. sz. 

melléklet I. táblázata alapján került sor. 

A szakhatóság megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján, a 

rendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 2., 3., 4. és 6. 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) 
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bekezdése állapítja meg. 

A Korm. rendelet 24. § (10) bekezdése alapján a határozat tartalmát a 10. § (1), (4)-(7) bekezdése, a 20. 

§ (3)-(14) bekezdése és a 20/A. § (1)-(4) bekezdése, a 21. § (7) bekezdése és a 22. § (1) bekezdése 

szerint határoztam meg. 

A határozat nyilvános közzétételéről a Korm. rendelet 24. § (11) bekezdése és az 5. § (6) bekezdése 

szerint gondoskodok. Az így közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekintem közöltnek. 

A határozatot az illetékes Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 

71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján megküldöm. 

A határozatot az AGROPOOL Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi út 30. 3. em. 12.) teljeskörű 

meghatalmazása alapján közlöm Lévai Béla környezetvédelmi szakértővel (4024 Debrecen, Kandia u. 

15. I/7.), mint a környezethasználó meghatalmazottjával. 

 

Nyíregyháza, 2018. július 19. 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Katona Zoltán 

főosztályvezető-helyettes 
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Határozatot közöljük véglegessé válás előtt: 

Postai úton: 

1. Lévai Béla környezetvédelmi szakértő   4024 Debrecen, Kandia u. 15. I/7. +térti 

2. AGROPOOL Kft.     1137 Budapest, Pozsonyi út 30. 3. em. 12. + térti 

3. Uszikov Eduárd      1118 Budapest, Kelen-hegyi u. 31/A. + térti 

 

Elektronikus úton: (térti) 

4. AGROPOOL Kft.     - 25731602 

 

5. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság    

 

6. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal  

Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 

 

7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

 

8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály,  

Földmérési és Földügyi Osztály  

 

9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Nyíregyháza Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és  

Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya  

 

10. Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal  

Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági Főosztály  

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály   

 

11. Tiszadob Nagyközség Jegyzője  

 

12. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 

13. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 

14. Irattár 

 

 

Véglegessé válás után: 

15. Lévai Béla környezetvédelmi szakértő   4024 Debrecen, Kandia u. 15. I/7. +térti 

 

16. Kötelezés Nyilvántartás; jogerősítés után a jogerősítést végző munkatárson keresztül elektronikus úton 

 

A határozatot közlöm az érintett nyilvánossággal. 
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a 4098-29/2018. sz. határozat 2. sz. melléklete 
 

 


