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Melléklet: 

Az Ófehértó, Gerebse tanya 0112/4 

hrsz. alatti sertéstelep egységes 

környezethasználati engedélye 
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H A T Á R O Z A T 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) 

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYT 

ad az Ófehértó, Gerebse tanya 0112/4 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: „FEJÉRTÓ” Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet  

Székhelye: 4558 Ófehértó, Gerebse tanya 0112/34 hrsz. 

KÜJ száma: 100 222 298 

II. 

Telephely adatai 

 

 

Telephely címe:     Ófehértó, Gerebse tanya 0112/4 hrsz. 

Telephely helyrajzi száma:    Ófehértó, 0112/4 hrsz. 

EOV koordinátái:    Y = 874 240; X = 290 300 

Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer szerint: 

Telephely neve:     Sertéstelep 

KTJtelephely szám:     102 577 128 

 

Létesítmény neve:  Sertéstartó épületek 

KTJIPPC létesítmény szám: 102 777 935 

Helyrajzi száma: Ófehértó, 0112/4 hrsz. 

EOV koordinátái: Y = 874 187; X = 290 246 

 

Szennyező források: 

- 2 db 530 fh hizlalda  

- 1 db 590 fh hizlalda  

- 1 db 1150 fh karámos hizlalda  

- 1 db 250 fh egyedi kocaszállás + csoportos koca + süldőszállás + egyedi süldőszállás  

- 1 db 72 fh fiaztató + 1200 fh utónevelő osztott épületben 
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Kapcsolódó létesítmények: 

- Takarmánytároló silók  

- Vasbeton körmedencés híg trágyatároló hasznos térfogata: 4 000 m
3
  

- Központi gyűjtő - átemelő akna (50 m
3
)  

- Csurgalékvíz elvezető rendszer  

- Szociális épület  

- Kommunális szennyvízakna  

- Kerékmosó  

- Veszélyes hulladéktároló  

- Állati tetemtároló  

- Vízellátó kút hidroglóbusszal  

- Mérlegház állatfelhajtóval 

 

III. 

Engedélyezett tevékenység adatai 

 
Tevékenység 

Megnevezés: Intenzív sertéstenyésztés 

Besorolás:  

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

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

sertések számára” 

TEÁOR kód: 0146 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. 

 

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. 

Megnevezés: Férőhely: 

Hízó:    2800 db 

Koca:     280 db 

Szopós malac: 1300 db 

Utónevelt malac: 2160 db 
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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.  Az engedélybe foglaltakkal kapcsolatos 

változás esetén a környezethasználónak kérnie kell az engedély módosítását. 

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 határértékek: 

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

határértékeket kell betartani: 

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén 

Paraméter Állatkategória 
Határérték - kiválasztott N 

kg-ja/állatférőhely/év 

Összes kiválasztott nitrogén, 

N-ben kifejezve. 

utónevelt malac 1,5 

hízósertés 7,0 

kocák malacokkal 17 

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

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

határértékeket kell betartani: 

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor 

Paraméter Állatkategória 
Határérték - kiválasztott P2O5 

kg-ja/férőhely/év 

Összes kiválasztott foszfor, 

P2O5-ben kifejezve. 

utónevelt malac 1,2 

hízósertés 3,5 

kocák malacokkal 9 

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

1.5.3.    Az elérhető legjobb technikával összefüggő sertésólakból a levegőbe jutó 
ammóniakibocsátásra vonatkozóan az alábbi határértékeket kell betartani:    

  

BAT-tal összefüggő, a sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátás 

Paraméter Állatkategória 
Határérték - kiválasztott NH3 

kg-ja/férőhely/év 

NH3-ban kifejezett ammónia. 

Ivarzó és vemhes kocák. 0,2 

Anyakocák (a malacokat is 

ideértve) rekeszekben. 
0,4 

Utónevelt malac 0,03 

Hízósertés 0,1 

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

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

technikák alkalmazását a 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. 
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A környezethasználó az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a 

kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint 

illetékes Főosztályhoz köteles bejelenteni.  

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton, az Általános Nyomtatványkitöltő Program 

(ÁNYK) használatával kitöltött űrlapokon teljesíthető. 

2.6. A telephelyen kialakított üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyom. Az üzemi 

gyűjtőhely üzemeltetését az üzemeltetési szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályban 

foglaltak figyelembe vételével kell végezni. Az üzemi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető 

hulladékok maximális mennyisége: 800 kg.  

2.7. Üzemi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 1 évig gyűjthető. 

3. Levegőtisztaság-védelem 

3.1. Védelmi övezet  

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

engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi 

övezetet kell kialakítania. 

3.1.2. A Főosztály a sertéstelep védelmi övezet nagyságát a diffúz források együttes határától 

számított 300 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg.  

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 fenntartásával 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 diffúz források   

Forrás jele Megnevezése Férőhely [db] 

D1 Hízlalda 530 

D2 Hízlalda 530 

D3 Hízlalda 590 

D4 Hízlalda 1150 

D5 Egyedi kocaszállás 250 

D6 Fiaztató+utónevelő 72+1200 

3.3. Levegővédelmi követelmények 

3.3.1. Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. 

3.3.2. Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. 

3.3.3. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, 

működtethető és tartható fenn. 

3.3.4. A bűzkibocsátó források szagkibocsátását kétévente olfaktometriás méréssel kell ellenőrizni. 
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Az első mérés elvégzésének időpontja: jelen határozat véglegessé válását követő 1 év, azt 

követően kétévente. 

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

az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles. 

3.3.6. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében a környezethasználó köteles évente vizsgálni az 

alkalmazott takarmányozási, almozási, trágyakezelési módszereket, valamint a bűzcsökkentő 

adalékanyagok alkalmazásának lehetőségét. A vizsgálat eredményeit és az erre vonatkozó 

javaslatokat az éves jelentés keretében kell benyújtani a Főosztályhoz. 

3.3.7. Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű 

üzembentartója köteles gondoskodni.  

3.3.7. Hígtrágya kihelyezés kedvezőtlen meteorológiai viszonyok esetén nem végezhető.  

3.4. Adatszolgáltatás 

3.4.1. A környezethasználónak legkésőbb a határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a 

diffúz légszennyező forrásokra levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést (LAL) kell tennie a 

Főosztály részére.  

3.4.2. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat a változás 

bekövetkezésétől – beleértve a tevékenység megszüntetését is – számított 30 napon belül be kell 

jelentenie a környezetvédelmi hatóság részére. 

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

jelentést (LM) kell benyújtania a Főosztály részére.  

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

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

számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, 

megfigyelési adataival való egyezéséért a bejelentésre kötelezett a felelős. Az adatszolgáltatás során 

benyújtott dokumentációt legalább 5 évig meg kell őrizni.  

4. Zajvédelem: 

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

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

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

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

mértékben növelje meg az útvonalakkal szomszédos zajtól védendő területek zajterhelését. 

5. Természetvédelem: 

5.1. A telep zöldfelületeinek rendszeres karbantartását (kaszálás, nyírás, gyommentesítés) biztosítani 

kell. 

5.2. A rágcsálók irtására olyan természetvédelmi szempontból elfogadható módszert kell alkalmazni, 

amellyel megelőzhető a környező területek ragadozóinak károsodása. Az elpusztult rágcsálók 

tetemeit az irtást követően össze kell gyűjteni. 

5.3. Az épületek szellőzését biztosító szellőztető rendszereket ráccsal vagy hálóval kell ellátni, amely 

megakadályozza a madarak berepülését és sérülését. Védett vagy fokozottan védett állatfaj egye-

deinek zavarása, károsítása, elpusztítása tilos! 

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

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

 a telephely vízfogyasztását, 

 villamosenergia-fogyasztását, 
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 tüzelőanyag-fogyasztását, 

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

 takarmányfogyasztást, 

 trágyatermelést. 

6.2. 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. 

6.3. A környezethasználó köteles első alkalommal 2019. november 30.-ig, azt követően minden év 

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

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

határozat 6.1 és 6.2 pontjában meghatározottakat. Az éves jelentésben a fentebb előírtakon túl 

tartalmaznia kell a következőket: a telepre érkezett panaszokat, havária eseményeket, valamint az 

engedély előírásainak való megfelelést. 

Szakhatósági előírások: 

6.4. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35900/2228-2/2019.ált. 

számú szakhatósági állásfoglalása alapján: 

6.4.1. A telephely vízilétesítményeinek üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a vonatkozó 
érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

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

kialakításánál és használatánál, a tevékenység végzésénél, a szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésénél 

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

maradéktalanul be kell tartani. 

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

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A telephelyen folytatott 

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

szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a 

felszín alatti víz állapotában a tevékenység ne okozzon a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes 

rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást. 

6.4.4. Tilos szennyezett vizek csapadékvíz-elhelyező rendszerbe történő bevezetése, elszikkasztása! 

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

6.4.6. A sertéstelepen keletkező hígtrágya és fermentlé tárolás, fermentlé kiszállítás rendjét úgy kell 

ütemezni, hogy a hígtrágya és fermentlé a jogszabályban előírt tilalmi időszakban betárolható legyen. 

6.4.7. A trágya- és trágyalétároló műtárgyak vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni kell és biztosítani, 

hogy azok befogadó képessége ne legyen kisebb a mindenkori csapadékmennyiséggel együtt tárolásra 

kerülő trágya- és csurgalékvíz mennyiségénél. 

6.4.8. A hígtrágya elvezető és tároló, valamint szennyvízgyűjtő létesítményekből túlfolyással, 

elszivárgással a vizek nem szennyeződhetnek! A környezethasználó köteles a hígtrágya elvezető és 

tároló, valamint szennyvízgyűjtő létesítmények műszaki állapotát, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni, 

az ellenőrzés tényét és eredményét dokumentálni. 

A fenti ellenőrzéseket, azzal kapcsolatos beavatkozásokat, javításokat stb. az éves jelentés 

keretében, valamint az egységes környezethasználati engedély ötéves felülvizsgálatában hiteles 

dokumentumok csatolásával igazolni, értékelni kell, és tájékoztatás céljából a környezetvédelmi 

és természetvédelmi hatóság által meghatározott időpontig meg kell küldeni a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak is. 
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6.4.9. A talajvíz minőségét akkreditált mintavétel és akkreditált laboratórium által végzett 

vizsgálatok útján rendszeresen ellenőrizni kell. A talajvízfigyelő kutak vízvizsgálatát (nyugalmi 

vízszint mérését, talpmélység mérést és a vett vízminták vizsgálatát) minden évben egy alkalommal, 

április 30-ig kell elvégezni, majd a vizsgálati eredményeket május 15-ig kell a területileg illetékes 

vízvédelmi hatóság felé megküldeni. 

A talajvízvizsgálatoknak a pH, vezetőképesség, nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát), szulfát 

és 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. 

6.4.10. 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 és 

természetvédelmi hatóság által meghatározott időpontig meg kell küldeni a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság részére is. 

6.4.11. 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. 

6.4.12. A monitoring kutak kútfejeit a vízminőség védelme érdekében le kell zárni. A kutak 

karbantartásáról, állagmegóvásáról gondoskodni kell. 

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

biztosítani. 

6.4.14. A telepen keletkező szociális eredetű szennyvizet zárt, vízzáróan szigetelt szennyvíztárolókban 

kell gyűjteni. A szennyvizet átadni csak a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező félnek 

lehet. A szennyvizet érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező, folyékony hulladék 

fogadására alkalmas szennyvíztisztító telepre kell beszállítani, fogadó nyilatkozat alapján. A 

szennyvíztisztító telepre beszállított folyékony hulladékról naprakész nyilvántartást kell vezetni. 

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 telep műszaki létesítményeinek folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell. 

8.2. A környezethasználónak a sertéstelepre vonatkozóan üzemi kárelhárítási tervet kell készítenie, 

melyet a vonatkozó rendelet szerinti tartalommal, elektronikus úton kell megküldeni a jóváhagyást 
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végző környezetvédelmi hatóságnak, legkésőbb jelen határozat véglegessé válását követő 60 

napon belül. 

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

rendelkező személy készítheti el. 

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; email címe: zoldhatosag@szabolcs.gov.hu 

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 környezetszennyezés 

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 30 napon 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 az Európai Bizottság adott tevékenységre 

vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől 

számított négy éven belül, de legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó 

szabályok szerint felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati dokumentációt első ízben legkésőbb 

2024. január 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.  
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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. 

12.3. A tevékenység felhagyása esetén, vizsgálni kell, hogy a tevékenységből - a 2019-ben készült 

felülvizsgálati dokumentáció és annak hiánypótlásában rögzített állapothoz viszonyítva - a földtani 

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

meg kell tervezni a szükséges intézkedéseket. A környezethasználó a vizsgálatot tartalmazó 

dokumentációt a tevékenység felhagyását követő 30 napon belül köteles benyújtani a 

Főosztályhoz a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket meghatározza érdekében. 

12.4. 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 

Kormányhivatal számára megküldeni.  

V. 

Érvényesség 

A IV. részben megadott előírások betartása esetén 

az egységes környezethasználati engedély jelen határozat véglegessé válásának napjától 

számított 

 

10 évig érvényes. 

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

mellékletekkel együtt érvényes. 

A Főosztály megállapítja, hogy az 1195-1/2019. 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 750.000,- 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. 
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A határozat elleni fellebbezés díjköteles, díja 375.000,- Ft. 

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

engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 7.500,- 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 

A „FEJÉRTÓ” Mg. Szövetkezet által meghatalmazott DAVIÉP Kft. (6500 Baja, Rókus u. 13/B.) 2018. 

december 04. napján kérelmet nyújtott be az Ófehértó, Gerebse tanya 0112/4 hrsz. alatti sertéstelep 

egységes környezethasználati engedélyének megszerzésére vonatkozóan a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályra, mivel a végzett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

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

Khvr.) 2. számú mellékletének 11. b) pontjának hatálya alá tartozik (intenzív sertéstenyésztés, több mint 

2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára). 

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

bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül a 9179-1/2018. számon 

függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződik joghatás, mivel a Főosztály az ügyintézési határidőn 

belül az eljárást megszüntette.  

A kérelemhez mellékelt dokumentációban leírtak szerint a telephelyen már meglévő 6 db állattartó 

épületbe összesen 2800 db hízósertés és 280 db koca és szaporulata kerül elhelyezésre. Az eljárásban 

a Főosztály munkatársai a „FEJÉRTÓ” Mg. Szövetkezet felelős vezetőjével közösen előzetes értesítést 

követően 2018. december 19-én helyszíni szemlét tartottak a telephelyen, ahol megállapításra került, 

hogy a környezethasználó a telephelyen az egységes környezethasználati engedélyhez kötött 

tevékenységet a Khvr. 2. számú mellékletének 11. b) pontjában meghatározott küszöbérték felett 

kiépített termelési kapacitással, egységes környezethasználati engedély nélkül folytatja.  

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 74. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján a környezetvédelmi hatóság az érdekeltet tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának 

feltárása érdekében – teljes körű vagy részleges – felülvizsgálatra kötelezi, ha a környezeti 

hatásvizsgálat vagy az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet 

környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nélkül kezdett meg vagy 

folytat. 

A Khvr. 19. § (1)-(2) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az e rendelet 2. számú melléklete 

hatálya alá tartozó meglévő tevékenység esetén a környezethasználót az egységes környezethasználati 

engedély első ízben történő megszerzése érdekében teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat 

elvégzésére kötelezi. A környezetvédelmi felülvizsgálat során a Kvt.-ben meghatározottakon túl e 

rendelet szabályait megfelelően alkalmazni kell. A Khvr. 20/A. § (12) bekezdése alapján a 

környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen kiadja vagy módosítja a tevékenység 

további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy az engedélyt 

visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására 

vonatkozó kötelezettségeket. 

A „FEJÉRTÓ” Mg. Szövetkezet meghatalmazásából eljáró DAVIÉP Kft. 2019. január 22-én kérelmet 

nyújtott be a Főosztályra az Ófehértó, Gerebse tanya 0112/4 hrsz. alatti sertéstelep teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában, egyúttal a 2019. december 4-én benyújtott kérelmét 

visszavonta és kérte az eljárás megszüntetését, melyre a Főosztály a 299-3/2019. számú végzésben az 

eljárást megszüntette. 
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A Főosztály az 1678-2/2019. számú határozatában az egységes környezethasználati engedély nélkül 

folytatott tevékenység miatt, környezetvédelmi bírság kiszabása helyett figyelmeztetésben részesítette a 

környezethasználót a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. 

12/A. §. (1) bekezdése alapján. 

  

A kérelem elbírálása: 

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

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

összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 

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

eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj.  

A Főosztály megállapította, hogy az 1995. évi LIII. törvény 74. § (2) bekezdés c) pontja alapján 

lefolytatott teljes körű felülvizsgálati eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) 

értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke a Díjrendelet 1. melléklet 39. pontja alapján: 

750.000,- Ft. 

Az igazgatási szolgáltatási díj a Főosztály 1195-3/2019. 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 1195-

2/2019. számon függő hatályú határozatot hozott, melyhez nem fűződik joghatás, mivel a Főosztály az 

ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött.  

A Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b.) pontja és (3) bekezdése értelmében a 

kérelem benyújtását követően a nyilvánosság biztosítása érdekében hivatalában, valamint honlapján 

közleményt tett közzé. Egyidejűleg a 1195-6/2019. sz. ügyiratában megküldte a közleményt, a kérelmet 

és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, azaz Ófehértó Község 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 Főosztály a 1195-7/2019. számú végzésben az Ákr. 25. § (1) bekezdése, valamint a környezetvédelmi 

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

30.) Korm. rendelet 39. §-a alapján megkereséssel fordult a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósághoz 

(4024 Debrecen, Sumen u. 2.), aki a 873-2/2019. számon az alábbi ügyféli nyilatkozatot tette: 

„Az Ófehértó 0112/4 helyrajzi számú ingatlan nem része sem helyi, sem országos, sem közösségi 

jelentőségű védett természeti területnek. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisa alapján 

nincs tudomásom védett természeti érték előfordulásáról a földrészletről. 

Igazgatóságomnak nincs tudomása a Gerebse tanya sertéstelepén történt/történő környezethasználati 

problémáról.”  

 

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

foglaltak pontosítása, kiegészítése szükséges, ezért az 1195-9/2019. sz. végzésében hiánypótlást írt elő, 

amelyben foglaltakat az 1195-10/2019. számon iktatva teljesítette a környezethasználó 

meghatalmazottja. 

Az engedélyezésre kerülő tevékenység: 

Tartástechnológia ismertetése: 

 Az ivarzó egyedeket az inszeminátor válogatja ki. A termékenyítés a párosítási terv alapján történik. A 

kocákat a kocaszálláson tartják termékenyítést követően. 
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A termékenyítést követően 35 nap múlva a vemhesített kocákat és kocasüldőket a termékenyítési idő 

figyelembe vételével 11 fős csoportokba helyezik el. 

 A vemhesség 80. napjáig 2-2,5 kg/nap a takarmányadag egyedenként. 

A 80. vemhességi naptól az állatok az egyedi férőhelyes ólba kerülnek és 3 kg/nap szoptató kocatápot 

kapnak. 

 Az ólak takarítása hetente kétszer történik, a trágyát trágyacsatornába kell kaparni, majd erős 

vízsugárral lemosni. 

Állomány váltáskor tisztára kell mosni a karámot, fertőtleníteni szükséges. 

Fialás előtt 5 nappal a vemhes kocákat a fiaztató épület tisztára mosott, fertőtlenített termeiben lévő 

battériába helyezik el. 

 A malacok a fiaztatóban 28-30 napos korukig (9-12 kg eléréséig) tartózkodnak, majd az utónevelő 

battériára kerülnek, ahol 78-80 napos korukig (25-30 kg-os súly eléréséig) tartják őket. 

A battériás malacok a hizlaldába kerülnek, 91 napig tartózkodnak, amíg el nem érik a kb. 120 kg 

vágósúlyt, amelynek elérését követően történik az értékesítés, vágóhídra történő szállítás. 

Az éves hízókibocsátás átlagosan 8.400 db, a hízósertés tömege 120 kg, a hizlalási idő: 91 nap. 

 Etetés, itatás: 

 A tartási ciklus különböző fázisaiban szükség szerint más takarmánykeverék kerül felhasználásra. 

 Az állattartás során a keletkező NH3 kibocsátás csökkentése érdekében alacsony nyers fehérje tartalmú 

takarmánykeverékek kerülnek felhasználásra. 

A takarmánykeverékek közúton, tartálykocsiban érkeznek a telephelyre, a beszállító járművekből 

közvetlenül a központi silókba kerül lefejtésre, majd onnan történik az ólakba történő beszállítás zárt, 

kiporzás mentes csatornarendszeren. 

 Az ivóvíz szükség szerint, korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre az állatok számára az itatószelepes 

önitatók által. 

  Trágyaeltávolítás: 

 A tartástechnológiából adóadóan a telephelyen csak hígtrágya keletkezik. 

A keletkező hígtrágyát felszín alatti, zárt, gravitációs csatornahálózat gyűjti össze és juttatja el a központi 

gyűjtőaknába. Innen szivattyú segítségével nyomott vezetéken a hígtrágyát a hígtrágyatározóba juttatják. 

 Keletkező hígtrágya mennyisége: 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 5. számú melléklete szerint: 

                         280 db koca + szaporulata: 280 db x 76 kg/hét x 52 hét = 1 106 560 kg/év 

                         2800 db hízó (35-110 kg): 2800 db x 32 kg/hét x 40 hét = 3 584 000 kg/év 

 Mindösszesen: 4 690 560 kg/év = 4 885 m
3
/év. 

 A hígtrágyatároló műszaki paraméterei: 

 Hasznos alapterület:               14,95 m x 14,95 m x 3,14 x = 701,79 m
2
 

Oldalfal magasság:                 6,0 m 

Hasznos térfogat:                   701,79 m
2
 x 5,70 m = 4 000 m

3
 

            Anyaga:                                  Monolit vasbeton 

 A keletkező 6 havi összes hígtrágya mennyisége: 2 443 m
3
/6 hó. 

 A kialakított hígtrágya tározók együttes kapacitása: 4 000 m
3
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 A hígtrágya tározó kapacitás megfelel és elegendő a jogszabályi előírás szerinti 6 havi mennyiség 

tárolására. 

 A hígtrágya tározóból időszakosan a Szabolcs- Szatmár – Bereg Megyei Kormányhivatal SZ-F-

01/Tv./01775-6/2015. sz. határozata értelmében mezőgazdasági termőterületekre juttatják a hígtrágyát 

talajerő utánpótlás céljából.  

 

Fűtés, szellőzés: 

 A sertéstelepen csak a fiaztató és az utónevelő épületekben történik fűtés, szükség szerint az 

évszaknak megfelelően. A fűtést a fiaztatóban gáz-infra berendezéssel, míg az utónevelőben melegvizes 

malacmelegítő lap berendezéssel tervezik. 

A telephely gázellátása PB gáztartályról biztosított. 

 A szellőztetés a következők szerint került kiépítésre: 

Tetőszellőzés nincs, oldal ablakokon automatikus vezérlésű 300 kW teljesítményű szellőző ventilátorok 

biztosítják a szükséges légcserét. 

 A többi állattartó épület egy része természetes szellőzésű, más része szükség szerint ventilációval 

segített. 

 A szociális épület fűtését és melegvíz ellátását turbó gázkazán biztosítja. 

 

A Főosztály 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. pontjában előírt szakkérdésekben az 1195-17/2019. számú végzésében, 

valamint a 6. pontjában előírt szakkérdésben a 1195-16/2019. számú végzésben szakhatóságként 

megkereste a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. 

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

hatóság a 36500/2228-2/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az egységes 

környezethasználati engedélyezéshez előírások betartása mellett hozzájárult. Előírásait a határozat 

rendelkező részének 6.4. pontja tartalmazza, amelyet az alábbiakkal indokolt: 

„A Főosztály 1195-17/2019. számú megkeresésében a „Fejértó” Mg. Szövetkezet (4558 Ófehértó, 

Gerebse tanya 0112/34) megbízásából eljáró DAVIÉP Kft. (6500 Baja, Rókus u. 13/B.) által kérelmezett, 

Ófehértó Gerebse tanya 0112/4 hrsz. alatti ingatlanon lévő sertéstelep teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálata tárgyában, az egységes környezethasználati engedély megszerzése ügyében indult 

eljárásban szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi 

Igazgatósághoz.  

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

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

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

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

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

hatást gyakorol.” 

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

mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban 

meghatározott előírások érvényesíthetők-e.” 

A benyújtott dokumentációt a DAVIÉP Kft. (6500 Baja, Rókus u. 13/B.) készítette el. 

A rendelkező részben foglalt előírások maradéktalan betartásával végzett tevékenység vízbázis, illetve 

vízvédelmi szempontból a felszíni és felszín alatti vizekre károsító hatással nem jár, a károsító hatás 
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megelőzhető, kizárható. A tevékenység vízbázist nem érint, az árvíz és a jég levonulására, a 

mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

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

 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. §-a alapján: „A felszín 

alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak 

a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető 

technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával; 

b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az 

adatszolgáltatást; 

c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti 

célkitűzések teljesülését.” 

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

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

alapján Ófehértó település a felszín alatti víz állapota szempontjából az érzékeny területek közé 

került besorolásra. 

 Az állattartó telepen az átalakítás és bővítés után 6 épületben 2.800 db hízó és 280 db koca kerül 

elhelyezésre. 

 A Fejértó Mg. Szövetkezet (4558 Ófehértó, Gerebse tanya 0112/34 hrsz.) mint engedélyes 

rendelkezik, az Ófehértó 0112/4 hrsz. alatt lévő sertéstelep vízi-létesítményeire (vízellátás, 

szennyvízelhelyezés) vonatkozó  36500/3663-10/2018.ált., 36500/2577-1/2017.ált., 36500/134-

2/2015.ált. és 15586-4/2009. számú határozatokkal módosított 3159-44/2003. (vksz.: 32/19-

1967.) számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel, melynek érvényességi ideje 2025. március 31. 

 A Fejértó Mg. Szövetkezet (4558 Ófehértó, Gerebse tanya 0112/34 hrsz.) mint engedélyes 

rendelkezik, az Ófehértó 0112/34 hrsz.-ú sertéstelep vízellátását biztosító mélyfúrású kútra 

vonatkozó 36500/138-7/2015.ált és 2995-7/2000. számú határozattal módosított 969-4/1964. 

számú (vksz.: 32/4-1963.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel, melynek érvényességi ideje 2025. 

március 31. 

 A vízjogi üzemeltetési engedély szerint a sertéstelep éves vízigénye 8.000 m
3
. A sertéstelep 

vízellátását mélyfúrású kút biztosítja. Az itatás a telep mélyfúrású kútjáról ellátott, itatószelepes, 

önitató rendszerű. 

 A létesítményben keletkező vízigények kielégítésére saját vízellátó rendszer került kialakításra 12 

m
3-

es acél oszlopos hidroglóbusszal 

 A dolgozók vízigényét (ivóvíz ellátás) palackos ásványvízzel oldják meg. 

 A telephelyen keletkező szociális szennyvizet vízzáró gyűjtőaknában gyűjtik, majd a máriapócsi 

szennyvíztisztító telepre szállítják.  

 A tetőn és burkolt felületen keletkező szennyezetlen csapadékvíz az üzem füves területein 

elszikkad. A szennyezett csapadékvizeket a hígtrágyával együtt kezelik, hasznosítják. 

 A sertéstelep hígtrágyás technológiájú sertéstelep. Az istállóépületekben keletkező hígtrágya a 

csatornahálózaton keresztül gravitációsan a központi gyűjtőaknába kerül, onnan történik a 

kiszállítás a termőföldön történő kiöntözés céljából, engedély alapján. A trágyatárolóból a 

hígtrágya kitermelése és mezőgazdasági hasznosításra történő elszállítása július második 

felében történik először, majd október végén másodszor. A keletkező hígtrágya mennyisége 

4.885 m
3
/év. 

 A telep területén 3 db talajvízfigyelő kút létesült (1. számú, 2. számú, 3. számú). A figyelő kutak, 

mint környezethasználati monitoring, a felszín alatti vizek felső talajvízrétegének vízminőségi 

állapotváltozásának, esetleges szennyeződésének megfigyelését, ellenőrzését biztosítják. A 
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Fejértó Mg. Szövetkezet (4558 Ófehértó, Gerebse tanya 0112/34 hrsz.) mint engedélyes 

rendelkezik, az Ófehértó 0112/4 hrsz. alatt megvalósított 3 db talajvízfigyelő kútra vonatkozó 

36500/1571-1/2016.ált. számú (vksz.: 32/312-2013.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel, melynek 

érvényességi ideje 2025. március 31. 

Az évi egyszeri talajvízvizsgálatoknak a pH, vezetőképesség, nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát), 

szulfát és foszfát tartalom meghatározására kell kiterjednie.  

A rendelkezésre álló 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) szennyezettségi 

határértékekhez képest határérték túllépések túlnyomórészt a nitrát, esetenként a nitrit és a szulfát 

vonatkozásában fordultak elő. 

A telephelyi tevékenységek végzéséről a felszín alatti és felszíni vizek jó minőségi állapotának elérése, 

biztosítása érdekében a vizek szennyeződésének megelőzéséről a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-ának (1) bekezdése, valamint a felszíni vizek minősége 

védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. és 9. §-a alapján rendelkeztem. 

A környezetbe kikerülő anyagok észlelésére, a talajvíz esetleges szennyeződésére a talajvízfigyelő kutak 

szolgálnak.  

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

minőségének, állapotváltozásának ellenőrzésére a talajvízfigyelő monitorig kutak működtetése és a 

talajvízminőség állapotváltozásának rendszeres figyelése indokolt.  

A talajvízben mért jellemzők alakulásának nyomon követését szolgáló környezethasználati monitoring 

működtetéséről, a monitoring adatszolgáltatás módjáról, rendjéről a monitoring kutak vízjogi üzemeltetési 

engedélyében foglaltak figyelembe vételével rendelkeztem. 

A meglévő vízilétesítmények üzemeltetésénél a kiadott érvényben lévő vízjogi üzemeltetési 

engedélyekben foglaltak betartását a rendelkező részben foglaltak szerint előírtam. 

Fentiek alapján és a rendelkező részben foglaltak maradéktalan betartása esetén a 220/2004. (VII.21.) 

és 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletekben foglalt vízvédelmi követelmények betartása biztosítható. 

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 Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontjában megállapított 

szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 

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

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

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

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

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

rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg. 
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Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

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

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

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

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

részére megküldeni szíveskedjen.” 

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

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

katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatban a 36500/2233-1/2019.ált. ügyszámú 

szakhatósági állásfoglalásában az egységes környezethasználati engedély kiadásához 

katasztrófavédelmi szempontból hozzájárult, amelyet az alábbiakkal indokolt: 

„Az Ügyfél kérelmére indult egységes környezethasználati felülvizsgálati ügyben a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala, mint engedélyező hatóság megkereste a  

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

katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából, az egyes közérdeken 

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

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

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

kitettségből eredő várható hatások tekintetében) alapján.  

Az ipari baleseteknek és katasztrófáknak való kitettség tekintetében megkereső hatóság által csatolt 

iratokat Hatóságom megvizsgálta és a következőket állapította meg. 

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

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

való kitettsége feltételezett. 

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

kitettség tekintetébe jogszabályt nem sért, az Ügyfél egységes környezethasználati engedélyének 

megadásához hozzájárultam. 

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.  

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

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

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

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) 

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

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

 

A Főosztály az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során az 1195-18/2019. 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 

termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi 

Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát kereste meg.  

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

meg: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya SZ/NEF/00487-

6/2019. számon, szakkérdés vizsgálata tárgyában az egységes környezethasználati engedély kiadása 
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ellen a vizsgált szakkérdések vonatkozásában kifogást nem emelt, szakmai véleményét az alábbiakkal 

indokolta: 

„A „FEJÉRTÓ” Mg. Szövetkezet (4558 Ófehértó, Gerebse tanya 0112/34 hrsz.) megbízásából eljáró 

DAVIÉP Kft. (6500 Baja, Rókus u. 13/B.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

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

Ófehértó, Gerebse tanya 0112/34 hrsz. alatti sertéstelep  teljes körű környezetvédelmi 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 üggyel kapcsolatos feladatkörrel és szakmai 

ismeretekkel rendelkezik. 

A megkereső hatóság és a DAVIÉP Kft. által csatolt dokumentumok és hiánypótlási anyagok alapján, 

figyelemmel az 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, 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 vizsgált 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 szerint, míg illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról 

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

járást (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján 

állapítottam meg.” 

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

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

10/84/00442-3/2019. számú nyilatkozatának előírásait a határozat rendelkező rész 7. pontja tartalmazza, 

melyet az alábbiakkal indokolt: 

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

kötelezettségének az előző évben (adatszolgáltatási időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31.) 

eleget tett. 

A „FEJÉRTÓ” Szövetkezet (4558 Ófehértó, Gerebse tanya 0112/34 hrsz.) kérelmére SZ-F-01/Tv./01775-

6/2015. számon engedélyt adtunk ki a sertéstelepen keletkező hígtrágya termőföldön történő 

felhasználásához. Az engedély 2020. április 23.-ig érvényes! A hígtrágya felhasználással érintett 

összesen 152,5365 ha nagyságú területen az évente keletkező 3.468 m3 hígtrágya biztonságosan 

elhelyezhető Ófehértó határában a 0114/4, 0116/2, 0118 és a 0129/1 hrsz-ú szántó és gyümölcsös 

művelési ágú területeken. 

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

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

egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció (készítette: DAVIÉP Kft. /6500 Baja, Rókus 

u. 13/B./.; készült: Baja, 2018. november hó; munkaszám: 118/2018.) alapján adta ki. 

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

rendtartásról) 16. § (1) bekezdése és a 383/2016. (XIL 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 környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91/C.§ (2) bekezdés a) 

pontja alapján a Főosztály 2019. április 16.-ára közmeghallgatást rendelt el a Főosztály Nyíregyháza, 

Kölcsey u. 12-14. szám alatti hivatali épületébe, amelyről a 1195-14/2019. számú végzésben értesítette 

a DAVIÉP Kft.-t, 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 a 1195-15/2019. számú 

ügyiratban megküldte Ófehértó Község Jegyzőjének. A közzététel időtartama alatt észrevétel nem 

érkezett sem a Főosztályhoz, sem a jegyzőhöz. 

2019. április 16-án a közmeghallgatás megtartása meghiúsult, tekintettel arra, hogy a 

közmeghallgatáson a környezethasználón kívül ügyfelek nem jelentek meg. 

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: 

A dokumentációban foglaltak értelmében a környezethasználó a telephelyen engedélyhez kötött 

hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez. 

A veszélyes hulladékok gyűjtése az egyedi süldőszállás épület végében kialakított üzemi gyűjtőhelyen 

biztosított.  

Az üzemi gyűjtőhely kialakítása megfelel a 246/2014. (IX. 29.) Korm.rendelet 2. sz. mellékletében foglalt 

követelményeknek. Az üzemelés során keletkező hulladékokat a gyűjtést követően jogerős 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet részére adják át.  

A települési szilárd hulladékot gyűjtést követően közszolgáltató részére adják át.  

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a dokumentáció mellékleteként 

benyújtották, melyet a rendelkező rész 2.6. pontjában – a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet  17.§ (3) 

bekezdése értelmében – jóváhagytam. 

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. 

http://web.okir.hu/hu/tart/index/57/Adatszolgaltatasok
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A rendelkező rész 2.6.-2.7. pontjaiban foglalt előírásokat a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 14.-17.§-ai 

alapján tettem. 

Levegőtisztaság-védelem: 

A dokumentációban a diffúz források levegővédelmi hatásterületét terjedésszámítással határozták meg a 

legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett. A sertéstelep 

szagvédelmi hatásterülete a diffúz források (állattartó épületek) együttes határától mért 180 méteres sáv 

által határolt terület.  

A hatásterület határán a szagkoncentráció 1 SZE/m
3
 alá csökken.  

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lvr.) 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 Lvr. 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 sertéstelep diffúz légszennyező forrásainak együttes határától 

számított 300 méter széles sáv által lehatárolt területként határozta meg.  

 

A védelmi övezeten belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és 

igazgatási épület nem található. 

A környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációban 

bemutatott módszerek, melyeket a levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmaznak 

a telephelyen, valamint a határozat rendelkező részébe foglalt BAT követelmények és levegőtisztaság-

védelmi előírások betartása mellett a tevékenység várhatóan nem okoz lakosságot zavaró bűzzel való 

terhelést. 

A Lvr. 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 levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, 

ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011.(I.14.) VM rendelet15. § (4) 

bekezdése alapján bűzkibocsátó források esetén a kibocsátó forrás szagkibocsátását a 

környezetvédelmi hatóság döntésétől függően évente vagy kétévente olfaktometriás méréssel kell 

ellenőrizni. A határozat rendelkező rész 3.3.4. pontjába foglalt szagkibocsátás mérését az előzőek 

alapján kétévenkénti 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. pontja tartalmazza.  

A légszennyező forrásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget a Főosztály a Lvr. 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 Lvr. 4. sz. 

melléklete tartalmazza. 

A határozat rendelkező részének 3.4.3. pontja szerinti jelentés tartalmi követelményeit a Lvr. 7. sz. 

melléklete tartalmazza.  
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Zajvédelem: 

A telephely Ófehértó külterületi részén, a településtől déli irányban helyezkedik el. A legközelebbi zajtól 

védendő létesítmény 1900 m távolságban helyezkedik el a telephely telekhatárától. A telephelyet 

mezőgazdasági területek határolják. 

A benyújtott dokumentációban szereplő számítások alapján a zajvédelmi hatásterület határa a telephely 

határa. 

 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 megadott szállítási adatok alapján nem okoz 3 dB mértékű 

járulékos zajterhelés-változást a szállítási útvonalon. 

Természetvédelem: 

A rendelkezésére álló adatok és a benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephely és 

környezete természetvédelmi oltalom alatt nem áll; nemzetközi, országos vagy helyi jelentőségű védett 

természeti-, vagy Natura 2000 terület a felülvizsgált ingatlanon és a szomszédos területeken nincs, nem 

része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak.  

A sertésnevelő telep környezetében főleg mezőgazdasági művelésű (szántó) területek találhatóak. Az 

állattartásra hasznosított ingatlan botanikai és zoológiai vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy a 

telep fajok és élőhelyek tekintetében különleges természeti értéket nem képvisel. A rágcsáló- és 

rovarirtás vonatkozásában az alkalmazott irtószer helyes megválasztásával elkerülhető a védett 

ragadozók populációinak károsodása, ezért erre vonatkozóan előírást tettem. 

Fentiek alapján az állattartó tevékenység további folytatásával szemben természet- és tájvédelmi 

szempontból kizáró ok nem merült fel, a rendelkező részben (a természet védelméről szóló 1996. évi 

LIII. tv. 43. § (1) bekezdése alapján) tett előírások betartása esetén a tevékenység természetvédelmi 

érdeket nem sért. 

Környezetkárosodás megelőzése 

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

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

végzőjének üzemi kárelhárítási tervet kell készítenie, ezért a Főosztály a környezethasználót a határozat 

8.2. pontjában üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezte. Az üzemi kárelhárítási terv tartalmi 

követelményeit a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete állapítja meg. 

A kárelhárítási tervet a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján csak az SZKV-VF 

(víz- és földtani közeg) jelölésű szakértői jogosultsággal rendelkező személy készítheti el. 

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 környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) 

Korm. rendelet előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetésekből 

kiindulva kell megállapítani. 

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos 

következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról.  

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 
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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 határozat IV. szakasz 

1.6 pontjában meghatározott technikák alkalmazását 2020. december 31.-i határidővel előírtam. 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 

„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre 

vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy 

éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a 

Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is 

figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, 

monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó 

felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetést felhasznál.” 

Fentiek alapján a Főosztály a határozat 9.4 pontjában rendelkezett a felülvizsgálatról és a felülvizsgálati 

dokumentáció benyújtásáról. 

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. 

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, valamint 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.  

A Főosztály a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (1) bekezdése alapján az egységes 

környezethasználati engedélyt 10 évre adja ki. Az egységes környezethasználati engedély érvényességi 

idejét ezen jogszabályhely alapján a határozat véglegessé válását követő 10 évben állapítottam meg. 

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 

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 
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számára megküldeni. A nyilatkozat formai és tartalmai követelményeit a 106/1995. (IX.8.) Korm. rendelet 

1. számú melléklet tartalmazza. 

Határozatomat a fenti jogszabályhelyeken túl a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 

évi LIII. törvény 70.§., 73.§-76.§-ai, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 17.§-20/A.§-ai alapján, 

a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal adtam ki, az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdésben 

meghatározott formában és tartalommal.  

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

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

(5), (7) bekezdése, 1. sz. melléklet 39. főszáma alapján került meghatározásra. 

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

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. és 6. pontja alapján került sor. 

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 5. számú 

melléklet I. táblázata 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 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése biztosítja. 

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 71/2015. (III.30.) 

Korm. rendelet 28 § (4) bekezdése alapján megküldöm. 

A határozatot teljes körű meghatalmazás alapján közlöm a DAVIÉP Kft.-vel, mint a környezethasználó 

meghatalmazottjával. 

 

Nyíregyháza, 2019. május 06. 

 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

Katona Zoltán 

osztályvezető 

 

Határozatot közöljük: 

Jogerő előtt: 

1. DAVIÉP Kft. (6500 Baja, Rókus u. 13/B.)  cégkapu: 23281008 + térti 

Helyben: 

2. Irattár 

Hivatali kapun keresztül elektronikus úton, tértivel: 

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

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

Nyíregyháza, Árok u. 41. 
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5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

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

Nyíregyháza, Kótaji u. 33. 

6. Ófehértó Község Jegyzője - 4558 Ófehértó, Alkotmány u. 54. 

7. Sz-Sz-B. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. 

Jogerő után: 

8. DAVIÉP Kft. (6500 Baja, Rókus u. 13/B.)  cégkapu: 23281008 + térti 

9. Kötelezés Nyilvántartás 

10. Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 

A határozatot közlöm az érintett nyilvánossággal. 
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1. sz. melléklet az 1195-28/2019. sz. határozathoz 
 

Adatrögzítés és jelentéstétel a Főosztály részére 

Beszámoló 
Beszámolás 

gyakorisága 
Beadási határidő 

BAT szerinti új technikák megvalósításának 

igazolása 

1.6.4. pont 

egyszeri 2021. január 15. 

Éves hulladék bejelentés 

2.5. pont 
évente március 1. 

Bűzkibocsátó források szagkibocsátásának 

mérése 3.3.4. pont 
kétévente 

jelen határozat véglegessé válásától  

számított 1 éven belül, azt követően 

2 évente 

Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés (LAL) 

benyújtása 

3.4.1. pont 

egyszeri 
jelen határozat véglegessé válásától  

számított 8 napon belül 

Légszennyezés Mértéke (LM) éves jelentés 

3.4.3. pont 
évente március 31. 

Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben 

bekövetkező változás 

3.4.2. pont 

eseti 
változás bekövetkezésétől számított 

30 napon belül 

Az 1.5 pontban meghatározott határértékek 

teljesülésének monitorozása 

6.2. pont 

évente évente egyszer, december 31-ig 

Éves környezetvédelmi jelentés 

6.3. pont 
évente november 30. 

Üzemi kárelhárítási terv készítése 

8.2. 
eseti 

jelen határozat véglegessé válását 

követő 60 napon belül 

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 

Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat 

9.4. pont 
5 évente legkésőbb 2024.01.31. 

Felügyeleti díj  

11.2. pont 
évente február 28. 

Állapotrögzítő beszámoló készítése és 

benyújtása  

12.3. pont 

egyszer 
tevékenység szüneteltetését, 

felhagyását követő 30 napon belül 
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2. sz. melléklet az 1195-28/2019. sz. határozathoz 

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

1. BAT megfelelés 

1. BAT 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. 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:  

a) monitoring és mérés (lásd még az ipari kibocsátásokról szóló irányelv hatálya alá tartozó 
létesítményekből /IED-létesítmények/ származó kibocsátások monitoringjáról szóló JRC-
referenciajelentést),  

b) korrekciós és megelőző intézkedések;  

c) nyilvántartás vezetése;  

d) (ahol lehet) független belső vagy külső auditálás annak érdekében, hogy meghatározzák, vajon a 
környezetvédelmi irányítási rendszer megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, valamint hogy megfelelően 
vezették-e be és tartják-e fenn azt;  

6. az EMS és folyamatos alkalmasságának, megfelelőségének és hatékonyságának felülvizsgálata a 

felső vezetés 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 barobfi- vagy sertéstenyésztési ágazat vonatkozásában a BAT-nak az EMS-be 

kell foglalnia a következő jellemzőket:  

10. zajvédelmi intézkedési terv  

11. bűzszennyezés elleni intézkedési terv  
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1.1. Jó gazdálkodás  

2. BAT A környezeti hatások megelőzése vagy csökkentése, továbbá az általános teljesítmény 

javítása érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyikének alkalmazását jelenti.  

  

Technika: 

 

 

Alkalmazhatóság: 

 

a 

Az üzem/gazdaság helyének megfelelő 

meghatározása és a tevékenységek helyére 

vonatkozó rendelkezések annak érdekében, hogy:  

 

is ideértve) szállítását;  

 

megfelelő távolságot;  

 

viszonyokat (pl. szél és csapadék);  

 

fejlesztési kapacitását;  

 

A sertéstelep területi elhelyezkedése kedvezőnek 

ítélhető, mert a sertéstelepekre jellemző 

kibocsátások kis terhelést jelentenek a közvetlen 

környezetre: A sertéstartó telep felszíni víz távolsága 

miatt a sertéstartási tevékenység a felszíni 

vízkészletekre nincs hatással. A meglévő telephely 

sík, gyakorlatilag lefolyástalan területrészen 

helyezkedik el A sertésnevelő telep Ófehértó 

település közigazgatási külterületén, a településtől 

D.i irányban, mintegy 1900 m távolságra a 0112/4. 

hrsz.-ú ingatlanon került megvalósításra. 

A telephely 500 m-es területén belül mezőgazdásági 

művelés alatt álló szántók, M3 jelű fő közlekedési út, 

található, mely területen belül kiemelten védendő 

nem helyezkedik el. A telep az M3-as közlekedési 

útról jól megközelíthető. A távolság és az uralkodó 

szélirány miatt Ófehértó település lakosságát zavaró 

bűz- és zajterhelés nem alakul ki. A sertéstelepet 

mezőgazdasági művelésű területek veszik körül. 

b 

A személyzet oktatása és képzése, különösen a 

következők vonatkozásában:  

zó szabályozások, állatállomány tartása, 

állategészségügy és állatjólét, trágyakezelés, 

munkavállalók biztonsága;  

 

 

-

kezelés;  

 

A személyzet oktatása folyamatos és rendszeres, 

ismertetve az állatállomány tartása vonatkozó 

előírásokat, követelményeket. 

- A trágya szállítása, kijuttatása a trágyatárolóba 

vezetékrendszeren át, aknák és szivattyúk 

kiépítésével biztosított. 

- A tevékenységek tervezése, szervezése a 

telepvezető feladata és felelőssége. 

- A veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-

kezelés az „Üzemeltetési szabályzat”-ban előírtak 

szerint történik. 

c 

Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan 
kibocsátások és események, például a víztestek 

szennyeződésének kezelésére. Ez a következőket 
foglalhatja magában:  

-rendszerét és a víz-
/szennyvízforrásokat feltüntető tervrajz;  

k esetén 
(pl. tűz, hígtrágyatároló szivárgása vagy 
összeomlása, a trágyahalmokból való 
ellenőrizetlen elfolyás, olajkiömlések);  

„Üzemeltetési szabályzat”-ban előírtak szerint 
történik. 
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kezelését szolgáló berendezések (pl. alagcsövek 
(dréncső) bedugaszolására szolgáló eszköz, 

védőárok, uszadékfogó az olajkiömlések ellen).  

d 

Többek között a következő szerkezetek és 
berendezések ellenőrzése, javítása és 

karbantartása:  

szivárgás esetén;  
- és takarmányellátó rendszerek;  

 

csövek);  

vizsgálattal).  
 

Ez kiterjedhet a gazdaság tisztaságára és a 
kártevők kezelésére.  

-A telephely területén folyamatos a tervszerű 
megelőző karbantartás, amely során ellenőrzik a 

trágyatárolót, valamint a kapcsolódó létesítményeket. 
- A víz- és takarmányellátó rendszerek ellenőrzése, 

karbantartása folyamatos és rendszeres a 
karbantartók által. 

- Szellőztető rendszer és hőérzékelők és a légtisztító 
berendezések meghibásodását az ellenőrző panel 

rendszer jelzi, azonnali beavatkozás szükséges, amit 
a kezelőszemélyzet biztosít. 

A telephely takarítása, tisztán tartása rendszeres és 
alapvető követelmény.  

Kártevők irtására rágcsálók elleni csapdákat 
üzemeltetnek. 

e 

Az elhullott állatok oly módon való tárolása, ami 

megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.  

Az elhullott állatok tárolása a telephelyen kialakított 

hulladéktárolóban történik elszállításig. 

 

1.3. Takarmányozás  

3. BAT 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.  

 Technika: Alkalmazhatóság: 

a 

A nyersfehérje-tartalom csökkentése 

nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, amely az 

energiaszükségletekre és az emészthető 

aminosavakra épül.  

 

A sertéstelepet takarmány keverőből származó 

takarmányokkal látják el. 

A tápok összeállítása során használnak takarmány 

kiegészítőket. A táplálék adalékkal az ammónia 

emisszió bizonyítottan, akár a 70 %-ot is lényegesen 

meghaladó mértékben csökkenthető, hiszen az EM 

kombinált alkalmazása önmagában 70 %-ot 

eredményez. 

b 

Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak 

egyedi követelményeihez igazodó étrend 

kialakításával.  

 

 

c 

Szabályozott mennyiségű esszenciális 

aminosavak hozzáadása az alacsony 

nyersfehérje-tartalmú étrendhez.  

A sertés takarmányban használt premixek és tápok 

használatával a következő hatások érhetők el: 

Fehérje felhasználás csökkentés szintetikus 

aminósavak felhasználásával (lizin, treonin, triptofán 

és metionin) és emészthetőség növelésével. Ezzel a 

takarmányok nyersfehérje tartalma akár 20 %-kal 

csökkenthető, Csökken az ammónia ürítése, 

májfunkció terhelés csökken 
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a tápokban Fitáz enzimet használva a foszfor 30-40%-

kal csökkenthető. 

d 

Az összes kiválasztott nitrogént csökkentő 

engedélyezett takarmány-adalékanyagok 

alkalmazása.  

Felhasználásuk a használati útmutató alapján történik. 

Az állatgyógyászati készítményeket az arra vonatkozó 

állategészségügyi előírásoknak megfelelően szerzik 

be és használják fel. A telep állatgyógyászati 

tevékenységét hatósági állatorvos látja el. 

 

1.1. táblázat: BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén 

Paraméter: Állatkategória: BAT-al összefüggő összes kiválasztott nitrogén 

(kiválasztott N kg-ja/állatférőhely/év) 

Összes kiválasztott 

nitrogén, N-ben 

kifejezve 

Utónevelt malac 1450 x 1,5 = 2 175 kg N 

Hízósertés 2800 x 7,0 = 19 600 kg N 

Kocák (malacokkal) 280 x 17 = 4 760 kg N 

 

4. BAT 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:  

 Technika Alkalmazhatóság 

a 
Többfázisú takarmányozás a tenyésztési 

időszak egyedi követelményeihez igazodó 

étrend kialakításával  

A beszállító által a telep takarmány alapanyagainál 

(premixek) a takarmányadag optimalizálással kidolgozta 

a biológiai és hozam igények, valamint gazdaságossági 

elvek alapján az egyes sertés korcsoportok 

takarmányadag összetételét és napi adagját. 

b 
Az összes kiválasztott foszfort csökkentő 

engedélyezett takarmány-adalékanyagok (pl. 

fitáz) alkalmazása.  

Fitáz enzimet használva a foszfor 30-40%-kal 

csökkenthető. Felhasználásuk a használati útmutató 

alapján történik. 

c 
Könnyen emészthető szervetlen foszfátok 

alkalmazása a takarmány hagyományos 

foszforforrásainak helyettesítésére.  

Fehérje felhasználás csökkentés szintetikus 

aminósavak felhasználásával (lizin, treonin, triptofán és 

metionin) és emészthetőség növelésével. Ezzel a 

takarmányok nyersfehérje tartalma akár 20 %-kal 

csökkenthető, Csökken az ammónia ürítése, májfunkció 

terhelés csökken a tápokban. 

1.2. táblázat: BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor 

Paraméter: Állatkategória: BAT-al összefüggő összes kiválasztott foszfor 

(kiválasztott P2O5 kg-ja/állatférőhely/év) 

Összes kiválasztott 

foszfor, P2O5-ben 

kifejezve 

Utónevelt malac 1450 x 1,2 = 1 740 kg P2O5 

Hízósertés 2800 x 3,5 = 9 800 kg P2O5 

Kocák (malacokkal) 280 x 9,0 = 2 520 kg P2O5 

1.4. Hatékony vízfelhasználás  

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

alkalmazása.  

 Technika Alkalmazhatóság 

a A vízfelhasználás nyilvántartása  Folyamatos a nyilvántartás vezetése, 

VKJ jelentéskészítés 

b A vízszivárgás feltárása és javítása  A TMK folyamatosan ellenőrzi, feltárja és javítja 
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szükség szerint 

c Magasnyomású tisztítók használata az állatok 

tartására szolgáló hely és a berendezések 

tisztítására.  

A telephelyen hatékonyan alkalmazott. 

d A konkrét állatkategória szempontjából alkalmas 

berendezések (pl. önitató, kerek itató, itatóvályú) 

megválasztása és használata a víz (ad libitum) 

elérhetőségének egyidejű biztosítása mellett.  

A sertéstartás jelenleg hazai elfogadott 

technológiát alkalmazzák az etetés-itatás során. 

e Az ivóvíz-berendezés kalibrálásának rendszeres 

ellenőrzése és (szükség esetén) átállítása.  

f A nem szennyezett esővíz tisztításra történő 

újrahasznosítása.  

A nem szennyezett csapadékvíz a környező 

füves területen elszikkad. 

1.5. Szennyvízkibocsátás  

6. BAT A szennyvízképződés csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának 

alkalmazása.  

 Technika Alkalmazhatóság 

a Az udvar szennyezett területének lehető 

legkisebbre korlátozása.  

A telephely udvara tisztán tartott, gondozott. 

b A vízfelhasználás minimalizálása  Az önitatóberendezések víztakarékos 

kialakításúak  

c A szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan 

szennyvízforrásoktól, amelyeket kezelni kell.  

A nem szennyezett csapadékvíz a környező 

füves területen elszikkad. 

 

7. BAT  A vízbe történő szennyvízkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák 

egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.  

 Technika Alkalmazhatóság 

a A szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba 

vagy hígtrágyatárolóba.  

Technológiai szennyvíz (az ólak takarításából 

származó trágyával szennyezett mosóvíz) a 

hígtrágya elvezető rendszeren át a hígtrágya 

tárolóba kerül 

b Szennyvízkezelés A kommunális szennyvíz szállítási szerződés 

értelmében elszállításra kerül települési 

szennyvíztisztító telepre. 

c Szennyvíz kijuttatása pl. öntözőrendszer 

(esőztető berendezés, mozgó 

öntözőberendezés, tartálykocsi, injektálás) 

alkalmazásával. 

A telephely hígtrágyás rendszerű, a keletkezett 

hígtrágya vezetékrendszeren, illetve szippantós 

kocsival mezőgazdasági termőterületekre kerül 

kihelyezésre talajerő utánpótlás céljából. 

 

1.6. Hatékony energiafelhasználás  

8. BAT A gazdaság hatékony energiafelhasználásának érdekében a BAT az alábbi technikák 

kombinációjának alkalmazása. 

  Technika Alkalmazhatóság 

a Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és 

szellőztetőrendszerek.  

Az állattartó épület természetes szellőztetést 

lehetővé tevő nyílászárókkal és oldal fali 

szellőzőkkel van felszerelve. Evaporatív 
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hűtőberendezéssel biztosítják a klimatizálást 

nyári meleg időszakban.  

b A fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek, továbbá 

működtetésük optimalizálása, különösen, ahol 

légtisztító rendszereket alkalmaznak.  

A szellőzőrendszer üzemelése során a 

karbantartásról, tisztításról folyamatosan 

gondoskodik az üzemeltető. 

c Az állatok tartására szolgáló hely falainak, 

padozatának és/vagy plafonjának szigetelése.  

Az épület szerkezete jól hőszigetelt. A padozat 

szerkezete folytonos, a szükséges dilatációs 

hézagok megfelelő, saválló anyaggal kerülnek 

kitöltésre. 

d Energiahatékony világítás használata  A világítósorokból fehér fényű kerül 

elhelyezésre, miáltal garantált a maximum 20 

Lux/m
2
 fényintenzitás. 

e Hőcserélők használata. Az alábbi rendszerek 

egyike alkalmazható:  

1. levegő-levegő;  

2. levegő-víz;  

3. levegő-talaj.  

A sertéstartó épületekben evaporatív 

hűtőberendezés kerül beépítésre, aminek 

vezérlését a klímakomputer végzi. Ennél a 

hűtési eljárásnál a levegőt a ventilátorok szívják 

át az impregnált papírból készült, vízzel átjárt 

evaporatív paneleken keresztül 

f Hőszivattyúk alkalmazása hővisszanyeréshez.  Nincs geotermikus hő visszanyerésén alapuló 

rendszer a telephelyen 

g Hővisszanyerés fűtött és hűtött, alommal borított 

padozattal (kombinált szintes, ún. combideck 

rendszer).  

Evaporatív hűtőberendezés, valamint malacfűtő 

berendezések kerültek beépítésre 

h Természetes szellőzés alkalmazása  Az állattartó épület természetes szellőztetést 

lehetővé tevő nyílászárókkal és odal fali 

szellőzőkkel van felszerelve. 

 

1.7. Zajkibocsátás  

9. BAT 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:  

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 „FEJÉRTÓ” Mg. Szövetkezet Ófehértó, Gerebse tanya 0112/4 hrsz. -ú telephelyén üzemeltetett 

sertéstartó tartó épületek elhelyezkedése nem érint érzékeny területeket zajártalom szempontjából. 

10. BAT A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése 

érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.  
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 Technika Leírás Alkalmazhatóság 

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 sertésnevelő telep Ófehértó 

település közigazgatási 

külterületén, a település belterületi 

határtól D.-i irányban, mintegy 1900 

m távolságra a 0112/4- hrsz.-ú 

ingatlanon került megvalósításra. 

b 
Berendezések 

elhelyezése.  

A zajszint csökkenthető azáltal, 

hogy:  

I. növelik a távolságot a kibocsátó 

és a vevő között (azzal, hogy a 

berendezést olyan messze helyezik 

el az érzékeny területtől, amennyire 

az megvalósítható);  

II. minimálisra korlátozzák a 

takarmányadagoló csövek hosszát;  

III. úgy helyezik el a 

takarmánytárolókat és a 

takarmánysilókat, hogy a 

gépjárműmozgás a lehető legkisebb 

legyen a gazdaságban.  

A telephely 500 m-es területén belül 

mezőgazdásági művelés alatt álló 

szántók, alsórendű közlekedési út, , 

Ófehértó település közigazgatási 

külterülete található, mely területen 

belül kiemelten védendő nem 

helyezkedik el. A telep M3-as 

számú közlekedési útról jól 

megközelíthető. A távolság és az 

uralkodó szélirány miatt Ófehértó 

település lakosságát zavaró bűz- és 

zajterhelés nem alakul ki. A 

sertéstelepet mezőgazdasági 

művelésű területek veszik körül. A 

sertések etetéséhez spirálos 

behordó rendszert használnak. Az 

ömlesztett takarmányok telepre 

történő szállítására és a tároló 

tornyokba juttatására zárt tartályú, 

légszállító rendszerű eszközt 

használnak. A takarmány szállítását 

a nappali időszakban végzik. 

Az ólak mellett elhelyezett 

takarmánytároló tornyokból a 

takarmánybehordócsiga 

segítségével kerül az ól etető 

rendszerébe. 

c 
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;  

VI. a szabadtéri földmunkák 

minimális területre korlátozása a 

földnyeső gépek által kibocsátott zaj 

A szellőztető rendszer teljesem 

automatizált, klímakomputer vezérli, 

ebből következően az épület 

nyílászáróit folyamatosan zárt 

állapotban tartják. 

 

Éjszaka, illetve hétvégén nem 

végeznek a telephelyen be- és 

kiszállítási, valamint karbantartási 

tevékenységet. 

 

Az ömlesztett takarmányok telepre 

történő szállítására és a tároló 

tornyokba juttatására zárt tartályú, 

légszállító rendszerű eszközt 

használnak. A takarmány szállítását 

a nappali időszakban végzik. 
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csökkentése érdekében.  

d 
Alacsony zajszintű 

berendezések.  

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).  

Az ólak mellett elhelyezett 

takarmánytároló tornyokból a 

takarmány behordó csiga 

segítségével kerül az ól etető 

rendszerébe. 

A sertések etetéséhez spirálos 

behordó rendszert használnak, 

melynek feladata, hogy a 

takarmányt a tranzit-tartálytól az 

etetővonalak elején elhelyezett 

tároló garatokba jutassa. Ezzel a 

korszerű, az állatok ad libitum 

etetését lehetővé tevő önetetőket 

alkalmazzák. 

e 

A zaj szabályozására 

szolgáló 

berendezések.  

Ezek a következőket tartalmazzák:  

I. zajcsökkentők;  

II. rezgésszigetelés;  

III. a zajos berendezések (pl. 

darálók, pneumatikus 

szállítószalagok) elzárása;  

IV. az épületek hangszigetelése.  

A sertéstartó épület az elérhető 

legjobb technika szerint került 

megépítésre, megfelelően zaj- és 

hőszigetelt kivitelben. 

f Zajcsökkentés.  

A zaj terjedése a zajkibocsátók és 

zajvevők közé helyezett zajvédőkkel 

csökkenthető.  

A településtől való távolsága miatt 

nem indokolt külön zajvédők 

felszerelése. 

 

1.8. Porkibocsátás 

11. BAT Az egyes állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése érdekében a BAT 

az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.  

 Technika Alkalmazhatóság 

a A porképződés csökkentése az állattartásra 

szolgáló épületekben. Erre a célra az alábbi 

technikák kombinációja alkalmazható:  

 

 1. Durvább alomanyag használata (pl. hosszú 

szalma vagy faforgács az aprított szalma 

helyett)  

Nincs a telephelyen szalmafelhasználás 

2. Friss alom alkalmazása, alacsony 

porképződéssel járó almozási technikával (pl. 

kézzel  

Nincs a telephelyen szalmafelhasználás 

3. Ad libitum takarmányozás  

A sertések etetéséhez spirálos behordó 

rendszert használnak, melynek feladata, hogy a 

takarmányt a tranzit-tartálytól az etetővonalak 

elején elhelyezett tároló garatokba juttassa. 

Ezzel a korszerű, az állatok ad libitum etetését 

lehetővé tevő önetetők alkalmazásával a ki 

szóródás okozta takarmány veszteség a 

minimumra szorítható, az állatok étvágya 

fokozható és az istálló levegőjének por 

szennyezése is kisebb. 

4. Nedves takarmány vagy pellet használata, Az alkalmazott állattartási technológia száraz 



34 
 
 

vagy olajos nyersanyagok és kötőanyagok 

hozzáadása a száraz takarmányra épülő 

rendszerben.  

takarmányozással történik. 

5. A pneumatikusan feltöltött, száraz takarmányt 

tároló berendezések porleválasztóval való 

felszerelése  

Az ólak mellett elhelyezett takarmánytároló 

tornyokból a takarmány behordó csiga 

segítségével kerül az ólak etető rendszerébe. 

A sertések etetéséhez spirálos behordó 

rendszert használnak, melynek feladata, hogy a 

takarmányt a tranzit-tartálytól az etetővonalak 

elején elhelyezett tároló garatokba juttassa. 

Ezzel a korszerű, az állatok ad libitum etetését 

lehetővé tevő önetetőket alkalmazzák. 

6. A szellőztetőrendszer oly módon történő 

kialakítása és működtetése, amely mérsékli a 

levegő áramlásának sebességét az épületen 

belül  

A szellőztető rendszer teljesen automatizált, 

klímakomputer vezérli, amely mérsékli a levegő 

áramlásának sebességét az épületen belül. 

b A porkoncentráció csökkentése az épületen 

belül az alábbi technikák valamelyikének 

alkalmazásával:  

 

 1. Vízpárásítás  
Az alkalmazott állattartási technológia nem teszi 

lehetővé. 
2. Olaj permetezése  

3. Ionizálás  

c A távozó levegő kezelése légtisztító 

berendezéssel,  

 

 1. Vízcsapda;  
A sertéstartó épületbe Evaporatív 

hűtőberendezés került beépítésre, aminek 

vezérlését a klímakomputer végzi. Ennél a hűtési 

eljárásnál a levegőt a ventilátorok szívják át az 

impregnált papírból készült, vízzel átjárt 

evaporatív paneleken keresztül, minek 

következtében a kívülről érkező meleg levegő a 

panelen áthaladva hőmérsékletéből 10-12 
0
C-ot 

veszít. A panelen keresztülhaladva a levegő 45
0
-

os iránytörést szenved, ami szintén javítja a 

hűtés hatásfokát. 

2. Száraz szűrő  

3. Vízmosó;  

4. Nedves mosó  

5. Biomosó (vagy bio csepegtetőtestes szűrő);  

6. Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító 

rendszer;  

7. Biofilter  

 

1.9. Bűzkibocsátás  

12. BAT 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:  

I. a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat;  

II. a bűz monitoringjának lefolytatására vonatkozó szabályzat;  

III. az azonosított, bűzzel kapcsolatos ártalmakra adandó válaszok szabályzata;  

IV. 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;  
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V. a bűzzel kapcsolatos korábbi események és azok orvoslásának áttekintése, továbbá a bűzzel 

kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése.  

Alkalmazhatóság: 

A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken bűzártalomra lehet 

számítani és/vagy azt igazolták. 

A 12. BAT alkalmazása a vizsgált telephely tekintetében nem releváns. 

13. BAT A gazdaságból származó bűzkibocsátás és/vagy bűzhatás megelőzése vagy – 

amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák 

kombinációjának használatát foglalja magában.  

 Technika Alkalmazhatóság 

a Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság 

és az érzékeny területek között.  

A sertésnevelő telep Ófehértó település 

közigazgatási külterületén, a település belterületi 

határtól 1900 m távolságra a 0112/4 hrsz.-ú 

ingatlanokon került megvalósításra. 

b 

Olyan állattartási rendszer, amely az alábbi 

elvek valamelyikére vagy azok 

kombinációjára épül:  

– az állatok és a felületek tisztán és szárazon 

tartása (pl. a takarmány kiömlésének 

elkerülése, a részlegesen rácsozott 

fekvőhelyekről a trágya eltávolítása);  

– a trágya kibocsátó felületének mérséklése 

(pl. fém vagy műanyag rácsok alkalmazása, 

vagy olyan csatornáké, ahol a trágya szabad 

felülete kisebb);  

– a trágya gyakori eltávolítása külső (fedett) 

trágyatárolóba;  

– a trágya hőmérsékletének csökkentése (pl. 

a hígtrágya hűtésével) és a beltéri 

hőmérséklet mérséklése;  

– a trágya felülete felett a levegő 

áramlásának és sebességének csökkentése;  

– az alom szárazon, aerob körülmények 

között tartása az almos tartáson alapuló 

rendszerben.  

– a trágya felülete felett a levegő 

áramlásának és sebességének csökkentése;  

– az alom szárazon, aerob körülmények 

között tartása az almos tartáson alapuló 

rendszerben.  

- A takarmány betároló rendszer spirálos 

behordó, melynek feladata, hogy a takarmányt a 

tranzit-tartálytól az etetővonalak elején elhelyezett 

tárológaratokba szóródás mentesen juttassa.  

- Az adott nevelőtérből heti szinten kétszer 

történik a trágyakitárolás. 

- Az ólakból a trágya lagúna rendszerbe 

történik a trágya eltávolítása. Majd 

vezetékrendszeren át jut a körmedencés hígtrágya 

tárolóba kihelyezésig. 

 

- A trágyatárolóból a trágya kihelyezésre 

kerül mezőgazdasági területeken történő talajerő 

utánpótlásra. 

c 

Az állattartásra szolgáló helyről a távozó 

levegő kibocsátási feltételeinek 

optimalizálása az alábbi technikák egyikének 

vagy kombinációjának alkalmazásával:  

- a kivezető magasságának növelése (pl. a 

levegő a tetőszint felett távozik, szellőzők, a 

távozó levegő tetőgerinc felé terelése a falak 

alsó része helyett);  

A nyári légbeejtést az oldalfalak végén elhelyezett 

evaporatív hűtőpanel biztosítja. A téli, illetve 

minimumszellőztetést az oldalfalakon kétoldalt 

egyenletesen elhelyezett hőszigetelt légbeejtő 

biztosítja. 

 

 

A beejtők és a ventilátorok fénycsapdával vannak 
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– a függőleges kivezető szellőztetési 

sebességének fokozása;  

– külső akadályok hatékony elhelyezése, 

hogy örvényt keltsenek a kilépő 

légáramlásban (pl. növényzet);  

– terelőlemezek elhelyezése a falak alsó 

részein elhelyezkedő szívónyílásokra, hogy a 

távozó levegőt a föld felé tereljék;  

– a távozó levegő állattartásra szolgáló hely 

felőli oldalon történő eloszlatása, az érzékeny 

területtől távol;  

– a természetesen szellőző épület 

tetőgerince tengelyének keresztirányú 

hozzáigazítása az uralkodó szélirányhoz  

ellátva a világítási program pontos kialakítása 

végett. A légbeejtők automatikus és mértékarányos 

vezérlését oldalanként motoros csörlő biztosítja. 

d Légtisztító berendezés alkalmazása, például:  

1. Biomosó (vagy bio csepegtetőtestes 

szűrők);  

2. Biofilter;  

3. Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító 

rendszer;  

Jelenlegi technológiában nem kerül alkalmazásra. 

e Az alábbi technikák egyikének vagy 

kombinációjának alkalmazása a 

trágyatárolásra:  

 

 1. A hígtrágya vagy a szilárd trágya befedése 

a tárolás során;  

A trágya tárolása körmedencés hígtrágyatárolóban 

biztosított. 

2. A tárolót az uralkodó szélirányra tekintettel 

kell elhelyezni és/vagy olyan intézkedéseket 

kell elfogadni, amelyek csökkentik a szél 

sebességét a tároló körül vagy felett (pl. fák, 

természetes akadályok)  

A trágyatároló építése során figyelembe vették az 

uralkodó szélirányt. 

3. A hígtrágya felkavarodásának minimálisra 

csökkentése.  

A telephelyen keletkezik hígtrágya, amely a kiépített 

hígtrágya elvezető rendszeren át jut a hígtrágya 

tárolóba 

f A trágyát a következő technikák 

valamelyikével kell feldolgozni, hogy a lehető 

legkisebbre csökkentsék a bűzkibocsátást a 

kijuttatás során (vagy azt megelőzően):  

 

 1. A hígtrágya aerob rothasztása 

(levegőztetés);  

A telephelyen keletkező hígtrágyát a körmedencés 

hígtrágyatárolóban tárolják, amit folyamatosan 

kevernek, levegőztetnek. 

2. A szilárd trágya komposztálása;  A telephely hígtágyás rendszerű 

3. Anaerob rothasztás  Nem releváns 

g Az alábbi technikák egyikének vagy 

kombinációjának alkalmazása a trágya 

kijuttatásár  

 

 1. Sávos kijuttatás, sekélyinjektáló vagy 

mélyinjektáló alkalmazása hígtrágya 

kijuttatásához;  A trágyatárolóból a trágya kihelyezésre kerül 

mezőgazdasági területeken történő hasznosításra  2. A trágyát a lehető leghamarabb el kell 

dolgozni  
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1.10. Kibocsátás szilárd trágya tárolásából 

A sertéstartó telep hígtrágyás rendszerű! 

1.11. Kibocsátás hígtrágya tárolásából 

16. BAT A hígtrágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése 

érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása. 

 
Technika (1) Alkalmazhatóság 

a 
 A hígtrágyatároló megfelelő kialakítása és kezelése 

az alábbi technikák kombinációjával: 

 
1. A kibocsátó felület és a hígtrágyatároló 

térfogata közötti arány csökkentése; 

A hígtrágyatároló építése során az elérhető legjobb 

technika került alkalmazásra. 

 

2. A szél sebességének és a légcserének 

a mérséklése a trágya felületén a tároló 

alacsonyabb telítettségi szint melletti 

működtetésével; 

Évente rendszerint kitárolásra kerül, csökkentve ez 

által a szél által okozható bűzterjedő hatást. 

 
3. A hígtrágya felkavarodásának 

minimálisra csökkentése.  

Az ülepedés megakadályozására a szükséges 

mértékben keverést alkalmaznak. 

b  
 A trágyatároló befedése. Erre a célra az alábbi 

technikák valamelyike alkalmazható: 

 
1. Merev anyagú fedél; A nagy átmérő miatt nem alkalmazható 

 

2. Rugalmas fedél; Rugalmas fedél nem alkalmazható, mert az uralkodó 

időjárási viszonyok miatt megrongálódhat a 

szerkezete. 

 

3. Úszó fedőréteg, például: 

  

  

  

  

  

 kéreg; 

  

A hígtrágya keverés, feltöltés és ürítés során történő 

mozgatása miatt a felsorolt úszó anyagok nem 

alkalmazhatók, mert lerakódhatnak a szivattyúban 

vagy eltömíthetik azt. A természetes kéreg 

képződése nem biztos, hogy megvalósul hideg 

éghajlat és/vagy alacsony szárazanyag-tartalmú 

hígtrágya esetén. A természetes kéreg nem 

alkalmazható az olyan tárolókra, ahol a hígtrágya 

keverése, feltöltése vagy leeresztése instabillá teszi 

a természetes kérget. 

c  
A trágya savasítása. Nem alkalmazzák, mert mezőgazdasági 

termőterületre juttatják 

(1) A technikákat a4.6.1 és a 4.12.3. szakasz ismerteti. 

 

17. BAT A hígtrágya földtöltésben (derítőben) való tárolása során a levegőbe jutó 

ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának 

alkalmazása. 

Technika 

(1)  
Alkalmazhatóság 

a 
A hígtrágya felkavarodásának minimálisra 

csökkentése.  
Általánosan alkalmazható. 

b 

A hígtrágyát tároló földmedrű derítő rugalmas 

fedéllel és/vagy úszó fedőréteggel való borítása, 

például a következőkkel: 

  

A műanyag fólia szerkezeti 

okokból nem alkalmazható a 

nagy kiterjedésű medencére.  

A hígtrágya keverés, feltöltés 
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és ürítés során történő 

mozgatása miatt egyes úszó 

anyagok nem alkalmazhatók, 

ha lerakódhatnak a 

szivattyúban vagy eltömíthetik 

azt. A természetes kéreg 

képződése nem biztos, hogy 

megvalósul hideg éghajlat 

és/vagy alacsony 

szárazanyag-tartalmú 

hígtrágya esetén.  

(1) A technikákat a 4.6.1. szakasz ismerteti. 

 

18. BAT 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 

(1)  
Alkalmazhatóság 

a 
Olyan tárolók alkalmazása, amelyek ellenállnak a 

mechanikus, vegyi és hőmérsékleti behatásoknak. 

Monolit vasbeton 

körmedencében történik a 

tárolás. 

b 

Olyan tárolólétesítmény kiválasztása, amelynek 

elegendő a kapacitása a hígtrágya tárolásához 

olyan időszakban, amikor a kijuttatás 

nemlehetséges. 

c 

Szivárgásmentes létesítmények és berendezések 

építése a hígtrágya összegyűjtéséhez és 

szállításához (pl. aknák, csatornák, lefolyócsövek, 

szivattyútelepek). 

d 

A hígtrágya tárolása föld medrű derítőben, 

amelynek át nem eresztő anyagból készül azaljzata 

és a falai, pl. agyag vagy műanyagbéléssel látják el 

(vagy duplafalú). 

e 

Szivárgásészlelő (pl. geomembránt, szűrőrétegetés 

elvezető csőrendszert tartalmazó) rendszer 

telepítése. 

f  
A tárolók szerkezeti épségének ellenőrzése 

legalább évente egyszer.  

Monolit vasbeton körmedence 

épségének ellenőrzése 

folyamatosan megtörténik 

(1) A technikákat a 3.1.1. és a 4.6.2. szakasz ismerteti. 

 

1.12. A trágya feldolgozása a gazdaságban 

19. BAT Amennyiben a trágyát a gazdaságban dolgozzák fel, a levegőbe és a vízbe 

történő nitrogén-, foszfor- és bűzkibocsátás, valamint a mikrobiológiai kórokozók 

kibocsátásának csökkentése, továbbá a trágya tárolásának és/vagy kijuttatásának 

megkönnyítése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának 

alkalmazása:  
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Technika 

(1)  
Alkalmazhatóság 

a 

A hígtrágya mechanikus elkülönítése. Ez 

magában foglalja például a következőket: 

 csigaprés-szeparátor; 

 dekanter centrifuga; 

 koaguláció–flokkuláció; 

 szeparáció szitával; 

 szűrőprés. 

A keletkező hígtrágyát mechanikus 

elkülönítés nélkül mezőgazdasági 

termőterületekre juttatják talajerő 

utánpótlás céljából. 

b  
A trágya anaerob rothasztása biogáz-

létesítményben. 
Ez a technika nem alkalmazható. 

c 
Külső alagút használata a 

trágyaszárításához. 
Nem alkalmazható. 

d  
A hígtrágya aerob 

rothasztása(levegőztetés). 

Csak szükség szerint történik keverés, a 

leülepedés megakadályozására. 

e 
A hígtrágya nitrifikációja és 

denitrifikációja. 
Nem alkalmazható. 

f  A szilárd trágya komposztálása. nem releváns. 

(1) A technikákat a 4.7. szakasz ismerteti. 

 

1.13. A trágya kijuttatása 

A sertéstelep hígtrágyás rendszerű. 

21. BAT A hígtrágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése 

érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 

Technika 

(1)  
Alkalmazhatóság 

a 

A hígtrágya hígítása, amelyet olyan technikák 

követnek, mint az alacsonynyomású vízöntöző 

rendszer. 

Nem alkalmazható, mert olyan 

földterületekre, kerül kihelyezésre, 

amelyek csőhálózattal egyszerűen 

kapcsolódnak a gazdasághoz. 

b 

Sávos kijuttatás, az alábbi technikák egyikének 

alkalmazásával: 

1. Vontatott tömlő; 

2. Vontatott csoroszlya. 

Nem alkalmazható. 

c  Sekélyinjektáló (nyitott vájatok). Nem alkalmazható. 

d  Mélyinjektáló (zárt vájatok). Nem alkalmazható  

e  A trágya savasítása.  Nem alkalmazható. 

(1) A technikákat a4.8.1 és a 4.12.3. szakasz ismerteti. 

 

22. BAT A trágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a 

BAT a trágya lehető leghamarabb történő bedolgozása a talajba 

1.3. 

táblázat:  

a BAT-tal összefüggő időbeli eltolódás a trágya kijuttatása és a talajba való bedolgozása 

között 

Paraméter  
A BAT-tal összefüggő időbeli eltolódás a trágya kijuttatása és a talajba való 

bedolgozása között (órában) 

Idő  0 (1) – 4 (2) 
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(1) A tartomány alsó határa az azonnali bedolgozásnak felel meg. 

(2) A tartomány felső határa 12 óráig is terjedhet, ha a feltételek nem kedveznek a gyorsabb bedolgozásnak, 

pl. ha az emberi vagy gépi erőforrások gazdasági szempontból nem állnak rendelkezésre. 

 

1.14. A teljes termelési folyamat kibocsátása 

23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocákat is ideértve), illetve a sertéstenyésztésre vonatkozó teljes 

termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT a teljes 

termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentésének becslése vagy kiszámítása 

a gazdaságban végrehajtott BAT révén  

1.15. A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei 

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

technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával  

 Technika Gyakoriság Alkalmazhatóság 

a 

Számítás a nitrogén és a 

foszfor anyagmérlegének 

alkalmazásával, a 

takarmányfogyasztás, az 

étrend nyersfehérje-tartalma, 

az összes foszfor és az állat 

teljesítménye alapján.  

Évi egy alkalommal EPRTR jelentés alkalmával 

b 

Becslés a trágya teljes 

nitrogén- és 

foszfortartalmának 

elemzésével  

  

 

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

megadott gyakorisággal történő alkalmazásával  

 

 Technika Gyakoriság Alkalmazhatóság 

a 

Becslés anyagmérleg 

alkalmazásával, a 

kiválasztás és az egyes 

trágyakezelési 

szakaszokban jelenlévő 

teljes (vagy teljes 

ammónia) nitrogén alapján 

  
 

Évi egy alkalommal Éves jelentés készítésekor 

b 

Az ammónia koncentráció és 

a szellőzési arány mérésén 

alapuló számítás ISO, 

nemzeti vagy nemzetközi 

szabványokon alapuló 

módszerekkel, vagy más 

olyan módszerekkel, amelyek 

tudományos szempontból 

ezzel egyenértékű 

minőségben tudják biztosítani 

Nem alkalmazott 
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az adatszolgáltatást  

c 
Becslés kibocsátási tényezők 

alapján.  
Évi egy alkalommal EPRTR jelentés alkalmával 

 

26. BAT A BAT a levegőbe jutó bűzkibocsátás időszakos monitorozása  

Leírás  

A bűzkibocsátás a következők alkalmazásával monitorozható:  

- EN szabványok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazásával az EN 13725 szerint, a szagkoncentráció 

meghatározása érdekében).  

- Amennyiben olyan alternatív módszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem áll rendelkezésre EN-

szabvány ( pl. a bűznek való kitettség mérése/becslése, a bűz hatásának becslése), olyan ISO-, nemzeti 

vagy egyéb nemzetközi szabványok alkalmazhatók, amelyek tudományos szempontból ezzel 

egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást.  

 

Alkalmazhatóság  

 

A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken bűzártalomra lehet 

számítani és/vagy azt igazolták.  

 

A 26. BAT alkalmazása a vizsgált telephely tekintetében nem releváns. 

 

27. BAT A BAT az egyes állattartó épületek porkibocsátásának monitorozása az alábbi technikák 

legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával.  

 Technika Gyakoriság Alkalmazhatóság 

a 

A porkoncentráció és a 

szellőzési arány mérésén 

alapuló számítás EN-

szabványon alapuló vagy 

más olyan (ISO, nemzeti 

vagy nemzetközi 

szabványokon alapuló) 

módszerekkel, amelyek 

tudományos szempontból 

ezzel egyenértékű 

minőségben tudják 

biztosítani az 

adatszolgáltatást  
 

Évente egyszer  

 

Ez a technika nem feltétlenül 

alkalmazható általánosan a 

mérések költsége miatt.  

 

b 

Becslés kibocsátási tényezők 

alapján.  

Évente egyszer  Ez a technika nem feltétlenül 

alkalmazható általánosan a 

mérések költsége miatt.  

 

28. BAT A BAT a légtisztító rendszerrel felszerelt, egyes állattartó épületek ammónia-, por- 

és/vagy bűzkibocsátásának monitorozása az alábbi technikák mindegyikének legalább a 

megadott gyakorisággal történő alkalmazásával  

 Technika Gyakoriság Alkalmazhatóság 

a 

A légtisztító rendszer 

teljesítményének 
Egy alkalommal  

 

Nem alkalmazandó, ha a 

légtisztító rendszert hasonló 

elhelyezési rendszerrel 
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ellenőrzése az ammónia, a 

bűz és/vagy a por 

gazdaságra jellemző 

szokásos körülmények 

között történő, előírt mérési 

szabályzaton alapuló, EN-

szabványok szerinti vagy 

más olyan (ISO, nemzeti 

vagy nemzetközi 

szabványok szerinti) 

módszerekkel való mérése, 

amelyek tudományos 

szempontból ezzel 

egyenértékű minőségben 

tudják biztosítani az 

adatszolgáltatást.  
 

összefüggésben és hasonló 

üzemi körülmények között 

ellenőrizték.  

 

b 

A légtisztító rendszer 

hatékony működésének 

ellenőrzése (pl. az üzemi 

paraméterek folyamatos 

rögzítésével vagy 

riasztórendszerek 

alkalmazásával)  

Naponta  

 

Általánosan alkalmazható.  

 

 

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

 Paraméter Leírás Alkalmazhatóság 

a 

Vízfogyasztás. 
 

Rögzítés pl. megfelelő 

mérőórák vagy számlák 

használatával.  

Az állattartó épületekre 

jellemző leginkább vízigényes 

eljárásokat (takarítás, 

takarmányozás stb.) külön is 

lehet monitorozni.  
 

VKJ bevallás rendre 

elkészítésre és megküldésre 

kerül 

b Villamosenergia-fogyasztás.  

Rögzítés pl. megfelelő mérőórák 

vagy számlák használatával. Az 

állattartó épületek 

villamosenergia-fogyasztását a 

gazdaság más üzemeitől külön 

monitorozzák. Az állattartó 

épületekre jellemző leginkább 

energiaigényes eljárásokat 

(fűtés, szellőztetés, világítás 

stb.) külön is lehet monitorozni.  

Rendszeres karbantartással, 

dolgozók képzésével, oda 

figyeléssel csökkentik az 

energiafogyasztást 

c 

Tüzelőanyag-fogyasztás.  Rögzítés pl. megfelelő mérőórák 

vagy számlák használatával.  

Az állattartó épületben csak a 

fiaztató épületekben van gáz 

infra fűtés, amit takarékos 

módon üzemeltetnek.  

d 

A beérkező és távozó állatok 

száma, ideértve adott esetben 

a születést és az elhullást is  

Rögzítés pl. megfelelő 

nyilvántartásokkal.  A telepvezető feladata 
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e 
Takarmányfogyasztás  Rögzítés pl. számlákkal vagy 

megfelelő nyilvántartásokkal  
A telepvezető feladata 

f Trágyatermelés.  Rögzítés pl. megfelelő  A telepvezető feladata 

 

2. Az intenzív sertéstenyésztésre vonatkozó BAT-következtetések  

2.1. A sertés ólak ammóniakibocsátása  

30. BAT Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a 

BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 

 Technika (1)  Állatkategória  Alkalmazhatóság 

a 

Egy az alábbi technikák közül, amelyek a következő 

elvek egyikére vagy azok kombinációjára épülnek: 

I. az ammóniakibocsátó felület csökkentése; 

II. a hígtrágya (trágya) kihordási gyakoriságának 

fokozása a külső tárolóba; 

III. a vizelet és a bélsár elkülönítése; 

IV. az alom tisztán és szárazon tartása. 

Valamennyi 

sertés 

Az ammónia kibocsátó 

felület csökkentése. zárt 

hígtrágya elvezető 

rendszer kiépítésével 

biztosított. 

A hígtrágya kitárolása a 

tilalmi időszak kivételével 

rendszeres. 

 0. Mély akna (teljesen vagy részlegesen rácsozott 

padló esetén), csak ha további enyhítési intézkedéssel 

együtt alkalmazzák pl.: 

– takarmányozási technikák 

kombinációja; 

– légtisztító rendszer; 

– a trágya pH-jának csökkentése; 

– a hígtrágya lehűtése 

Valamennyi 

sertés 

A sertéstelep laguna 

rendszerrel kiépített , a 

takarmányozással is 

csökkentik az ammónia 

kibocsátást. 

 1. Vákuumrendszer a hígtrágya gyakori eltávolításához 

(teljesen vagy részlegesen rácsozott padló esetén). 

Valamennyi 

sertés 
Nem releváns 

 
2. Ferde falak a trágyacsatornában (teljesen vagy 

részlegesen rácsozott padló esetén). 

Valamennyi 

sertés 

a lagúna rendszer 

megfelelő lejtéssel került 

megépítésre 

 
3. Kaparó a hígtrágya gyakori eltávolításához (teljesen 

vagy részlegesen rácsozott padló esetén). 

Valamennyi 

sertés 

Hetente 2x távolítják el a 

hígtrágyát a lagúna 

rendszerbe 

 

4. A hígtrágya gyakori eltávolítása öblítéssel (teljesen 

vagy részlegesen rácsozott padló esetén). 

Valamennyi 

sertés 

A keletkező hígtrágyát 

hetente 2x távolítják el a 

lagúna rendszerbe, kevés 

vízfelhasználással, a 

hígtrágya mennyiségének 

csökkentése érdekében 

 5. Kisebb trágyagödör (részlegesen rácsozott padló 

esetén). 

Ivarzó és vemhes 

kocák. 
Nem releváns 

 Hízósertés  
  

 
6. Teljes almozás (tömör betonpadló esetén). 

Ivarzó és vemhes 

kocák. 
Nem releváns 

 

 
Technika (1) Állatkategória  Alkalmazhatóság 

 

7. Batériákban/egyedi ólakban való 

elhelyezés (részlegesen rácsozott 

Utónevelt 

malac 

Az ólakban való elhelyezés rácsozott padlóval 

került kialakításra 
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padló esetén). Hízósertés 

Ivarzó és 

vemhes kocák. 

8. Külön fekvő- és trágyázóteret 

tartalmazó ólak (háromszintű 

rekeszek) (tömör betonpadló esetén). 

Utónevelt 

malac 

Hízósertés 

9. Domború padozat és elkülönített 

trágya- és vízcsatornák (részlegesen 

rácsozott ólak esetén). 

Utónevelt 

malac 

Nem feltétlenül alkalmazható a meglévő 

üzemekre/gazdaságokra műszaki és/vagy 

gazdasági megfontolásokból. 

Hízósertés 

  

10. Alommal borított rekeszek 

kombinált trágyatermeléssel (szilárd 

és hígtrágya). 

Anyakoca 

11. Etető- és fekvőbokszok tömött 

padlón (alommal borított ólak 

esetén). 

Ivarzó és 

vemhes kocák. 
Nem alkalmazható  

12. Trágyagyűjtő tálca (teljesen vagy 

részlegesen rácsozott padló esetén). 
Anyakoca  Általánosan alkalmazott. 

13. A trágya vízbe gyűjtése. 

Utónevelt 

malac 

Kiépített laguna rendszerrel üzemel a 

sertéstelep 

Hízósertés 

14. V-alakú trágyaszállító szalagok 

(részlegesen rácsozott padló 

esetén). 

Hízósertés 

15. Víz- és trágyacsatornák 

kombinációja (teljesen rácsozott 

padló esetén). 

Anyakoca 

16. Alommal borított külső kifutó 

(tömör betonpadló esetén). 
Hízósertés Nem releváns 

b  
A hígtrágya lehűtése. Valamennyi 

sertés 
Nem alkalmazható: 

c 

Légtisztító rendszer alkalmazása, 

például: 

1. Nedves mosó; 

2. Kétlépcsős vagy 

háromlépcsős légtisztító rendszer; 

3. Biomosó (vagy bio csepegtetős 

szűrők). 

Valamennyi 

sertés 

Nem alkalmazható a nagy kivitelezési 

költségek miatt.  

d  
A trágya savasítása. Valamennyi 

sertés 
nem alkalmazható. 

e 
Úszó gömbök alkalmazása a 

trágyacsatornában. 
Hízósertés Nem alkalmazható  

(1) A technikákat a 4.11. és a 4.12. szakasz ismerteti. 
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2.1. táblázat: BAT-AEL az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra 

vonatkozóan 

Paraméter  Állatkategória  
BAT-AEL (1) 

(NH3 kg-ja/férőhely/év) 

NH3--ban kifejezett ammónia 

Ivarzó és vemhes kocák.  0,2 x 150 = 30 

Anyakocák (a malacokat is 

ideértve) rekeszekben. 
0,4 x 130 = 52 

Utónevelt malac 0,03 x 1450 =43,5 

Hízósertés 0,1 x 2800 = 280 

(1) A tartomány alsó határa a légtisztító rendszerek használatával függ össze. 

(2) A mély aknát takarmányozási technikákkal együtt alkalmazó meglévő üzemek esetén a BAT-AEL felső 

határa 4,0 kg NH3/férőhely/év. 

(3) A 30. BAT a.6. pontját, a 30. BAT a.7. pontját vagy a 30. BAT a.11. pontját alkalmazó üzemek esetén a 

BAT AEL felső határa 5,2 kg NH3/férőhely/év. 

(4) A 30. BAT a.0. pontját takarmányozási technikákkal együtt alkalmazó meglévő üzemek esetén a BAT-AEL 

felső határa 7,5 kg NH3/férőhely/év. 

(5) A mély aknát takarmányozási technikákkal együtt alkalmazó meglévő üzemek esetén a BAT-AEL felső 

határa 0,7 kg NH3/férőhely/év. 

(6) A 30. BAT a.6. pontját, a 30. BAT a.7. pontját vagy a 30. BAT a.8. pontját alkalmazó üzemek esetén a 

BAT-AEL felső határa 0,7 kg NH3/férőhely/év. 

(7) A mély aknát takarmányozási technikákkal együtt alkalmazó meglévő üzemek esetén a BAT-AEL felső 

határa 3,6 kg NH3/férőhely/év. 

(8) A 30. BAT a.6. pontját, a 30. BAT a.7. pontját, a 30. BAT a.8. pontját vagy a 30. BAT a.16. pontját 

alkalmazó üzemek esetén a BAT-AEL felső határa 5,65 kg NH3/férőhely/év. 

 

A BAT-AEL-ek nem feltétlenül alkalmazhatók az ökológiai állattenyésztésben. A kapcsolódó monitoringot 

a 25. BAT ismerteti. 

 


