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H A T Á R O Z A T 

 

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

mint területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság (továbbiakban: Kormányhivatal) az Ibrány, 

0273 hrsz. alatti Baromfitelepen végzett tevékenységre kiadott 3769-9/2020. számú határozatba foglalt 

egységes környezethasználati engedélyt a benyújtott környezeti hatásvizsgálati- és egységes 

környezethasználati engedélyezési dokumentáció alapján módosítja és a 3769-9/2020. számú egységes 

környezethasználati engedélyt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint:  

A Kormányhivatal 

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYT 

ad az Ibrány, 0273 hrsz. alatti baromfinevelő telepen végzett tevékenység folytatására az I. részben 

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

I. 

Környezethasználó adatai 

 

Környezethasználó neve: Demeter Balázs egyéni vállalkozó 

Székhelye: 4484 Ibrány, Árpád u. 20. 

KÜJ száma: 101 125 176 

 

II. 

Telephely adatai 

 

 

Telephely címe:     4484 Ibrány, külterület 0273 hrsz. 

Telephely helyrajzi száma:    Ibrány, 0273 hrsz. 

EOV koordinátái:    X = 313 785; Y = 847 243 

Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer szerint: 

Telephely neve:     BAROMFINEVELŐ TELEP 

KTJtelephely szám:     102 701 343 

 

Létesítmény neve: baromfinevelő telep (9 db épület) 

KTJIPPC létesítmény szám: 102 701 365 

Helyrajzi száma: Ibrány, 0273 hrsz. 

EOV koordinátái: X = 313 827 ;Y = 847 269 
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Kibocsátások forrásainak központi EOV koordinátái: 

 

Megnevezés EOV Y EOV X 

Előnevelő 1. 847208 313843 

Előnevelő 2. 847223 313824 

Előnevelő 3. 847245 313796 

Utónevelő 4. 847261 313777 

Utónevelő 5. 847287 313745 

Utónevelő 6. 847302 313725 

Utónevelő 7. 847173 313796 

Utónevelő 8. 847209 313751 

Utónevelő 9. 847245 313706 

Hullatároló 847334 313710 

Hulladéksziget 847335 313708 

Hulladéksziget 847336 313707 

Trágyatároló 847270 313865 

 

 

III. 

Engedélyezett tevékenység adatai 

 

Megnevezés: intenzív baromfitenyésztés 

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

számára 

TEÁOR kód: 01.47 baromfitenyésztés 

NOSE-P kód: 110.05 

Kiépített termelési kapacitás: 

- 1. technológia: kacsa tartás esetén, 133.864 db baromfi férőhely kacsa számára. 

- 2. technológia: brojler tartás esetén, 238.027 db baromfi férőhely brojler számára. 

(A telephelyen egy időben csak egy választott technológia üzemeltethető) 

Tartástechnológia: mélyalmos, egyfázisú (brojler), ill. kétfázisú tartástechnológia (kacsa) 

 

Telep létesítményei: 

 

Megnevezés Jellemző méret, kapacitás Mennyiség 

Előnevelő épület 1003 m
2
 (hasznos tartástér: 992,38 m

2
) 3 db 

Utónevelő épület 1503 m
2
 (hasznos tartástér: 1487,34 m

2
) 6 db 

Kerékfertőtlenítő medence és 

gyűjtő akna 
23 m

2
 6 m

3
-es gyűjtőaknával 1 db 

Szociális és kiszolgáló épület 113,51 m
2
 1 db 

Tüzivíztároló ~130 m
3
-es 1 db 

Fedett trágyatároló tér 

Csurgalékgyűjtő aknával 

450 m
2
-es alapterületű trágyatároló, melyhez 1 

db 10 m
3
-es előre gyártott csurgalékgyűjtő 

műtárgy kapcsolódik. Tározókapacitás: 1376 m
3
. 

1 db 

Technológiai szennyvízgyűjtő 

műtárgy 
10 m

3
 18 db 

Szociális szennyvízgyűjtő 20 m
3
 1 db 
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műtárgy 

Hullatároló épület 6,9 m
2
 1 db 

Hulladéktároló sziget (3 

tárolóval) 
2,6 m

2
 1 db 

 

Az alkalmazott technológia megfelelése az elérhető legjobb technikának: 

 A Baromfinevelő telep 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 határo-

zatában foglaltaknak való megfelelését jelen határozat 3. 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 létesít-

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

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

Kormányhivatal által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét képezi. 

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

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

rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv 

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

Kormányhivatal a tevékenységet korlátozhatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt 

visszavonhatja, és a környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi. 

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

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

változást követő 15 napon belül írásban bejelenteni. 

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

megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő (szaghatás csökkentő berendezés 

alkalmazása, meglévő berendezés leválasztási hatásfokának növelése, stb.). Ha a levegő 

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

tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható. 

1.5. Az elérhető legjobb technikával összefüggésben meghatározott kibocsátási szintek: 

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

határértékeket kell betartani: 

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén 

Paraméter Állatkategória 
Határérték – kiválasztott N 

kg-ja/állatférőhely/év 

Összes kiválasztott nitrogén, 

N-ben kifejezve. 

brojler 0,6 

kacsa 0,8 
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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. 
brojler 0,25 

1.5.3. Az elérhető legjobb technikával összefüggő brojlerek tartására szolgáló épületből a levegőbe jutó 

ammóniakibocsátásra vonatkozóan az alábbi határértékeket kell betartani: 

BAT-tal összefüggő, a baromfiólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátás 

Paraméter Állatkategória 
Határérték - kiválasztott NH3 

kg-ja/férőhely/év 

NH3-ban kifejezett ammónia. brojler 0,08
 

1.6. Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 

elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésben foglalt feltételeknek való 

megfelelés végső határideje: 2021. február 15. 

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. 
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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. 

A környezethasználó az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a 

kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint 

illetékes Kormányhivatalhoz köteles bejelenteni.  

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton teljesíthető. 

2.6. A telephelyen a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló munkahelyi gyűjtőhely 

kialakítását és üzemeltetését a hatályos jogszabályban foglaltak figyelembe vételével kell végezni. 

A munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladékok maximális mennyisége: 100 kg. 

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

gyűjthető. 

3. Levegőtisztaság-védelem 

3.1. Védelmi övezet  

3.1.1. A Kormányhivatal 203-19/2017. számú határozatában kijelölt védelmi övezetet a továbbiakban is 

fenn kell tartani. 

3.1.2. A diffúz forrás (D1) védelmi övezete a nevelőépületek és a fedett trágyatároló határoló falaitól 

számított 238 méter széles sáv által lehatárolt terület (A védelmi övezetet ábrázoló 

térképmásolatot a határozat 2. számú melléklete tartalmazza).  

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

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

források működésével összefüggő építmény. 

3.1.4. A védelmi övezet fenntartással kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik. Ha a védelmi övezetet 

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

terhelik. 

3.2. A bejelentésre kötelezett diffúz források: 

Forrás 

jele 

Megnevezése Létesítmény Hasznos 

nevelőtér 

[m
2
] 

Férőhely (db) 

1. technológia 2. technológia 

D1 Baromfi telephely 

9 db baromfinevelő 

épület 
11.901,18

 
133.864 kacsa 238.027 brojler 

Trágyatároló (fedett) 450 - 

 

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. Bűzkibocsátással járó tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a lakóterület rendeltetésszerű 

használatát ne zavarja. 
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3.3.4. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működ-

tethető és tartható fenn. 

3.3.5.  A bűzkibocsátó források szagkibocsátását évente olfaktometriás méréssel kell ellenőrizni 

(javasoljuk a nyári időszakban elvégezni).  

Az első mérés elvégzésének határideje: 2021. május 04., ezt követően évente.  

A mérésről készült jegyzőkönyvet a méréstől számított 30 napon belül be kell nyújtani a 

Kormányhivatalnak.  

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

az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles. 

3.3.7. A bűzkibocsátás megelőzése, 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 Kormányhivatalhoz. 

3.3.8. A trágyaszállítás során a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a 

szállítójármű üzembentartója gondoskodni köteles. A trágyaszállítás és trágyakiszórás 

kedvezőtlen meteorológiai viszonyok esetén nem végezhető.  

3.3.9. A bűzkibocsátás megelőzése érdekében gondoskodni kell a trágyatároló karbantartásáról, 

legkisebb trágyafelület kialakításáról. 

3.4. Adatszolgáltatás 

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

jelentést (LM) kell benyújtania a Kormányhivatalhoz. 

3.4.2. A környezethasználónak a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat a 

változás bekövetkezésétől – beleértve a tevékenység megszüntetését is – számított 30 napon 

belül be kell jelentenie a Kormányhivatal részére.  

3.4.3. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesíthető. 

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

számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, 

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

adatszolgáltatás során benyújtott dokumentációt legalább 5 évig meg kell őrizni. 

4. Zajvédelem 

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

4.2. A telephely 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 kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megtervezni, hogy az minél kisebb 

mértékben növelje meg az útvonalakkal szomszédos zajtól védendő területek zajterhelését. 

5. Természetvédelem 

5.1. A teleppel szomszédos ingatlanok irányában a telekhatáron meglévő fás szárú növényállományt 

meg kell őrizni, ill. megfelelő takarást biztosító többszintű zöldfelületté szükséges bővíteni, annak 

elsősorban ős- és tájhonos, termőhelynek megfelelő fa- és cserjefajok alkalmazásával. A 

takarófásítást legkésőbb a tevékenység megkezdésétől (2020. május 4.) számított 1 éven belül 

szakszerűen (talaj-előkészítés majd csemeteültetés) el kell telepíteni, és a telep üzemelési ideje 

alatt fenn kell tartani (ápolás, pótlás). Határidő: 2021. május 04. 



 7 

5.2. A telep zöldfelületeinek (különösen a telephely telekhatára mentén lévő fás szárú növényállomány) 

rendszeres karbantartását, ápolását (kaszálás, nyírás, gyommentesítés, szükség szerint pótlás) 

biztosítani kell. 

5.3. 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. 

5.4. Az épületek ereszei, padlásterei védett, fokozottan védett madárfajok, ill. egyes esetekben 

emlősfajok (denevér) potenciális fészkelő- és pihenőhelyei. Amennyiben ezen állatfajok jelenléte 

ezeken a helyeken nem kívánatos, úgy a fészkelési-költési/kölyöknevelési időszakon kívül 

gondoskodni kell a megtelepedés megakadályozásáról. 

5.5. Amennyiben a telephely korszerűsítése olyan állattartó épületet érint, amely védett, fokozottan 

védett madárfajoknak biztosít fészkelőhelyet, a homlokzat-felújítási munkálatok fészkelési (március 

15. és augusztus 15. közötti) időszakon kívüli időszakban valósíthatóak meg. Védett vagy 

fokozottan védett állatfaj egyedeinek zavarása, károsítása, elpusztítása tilos! 

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

megakadályozza a madarak berepülését és sérülését. 

6. Erőforrások felhasználása 

6.1. A környezethasználó az energia felhasználás csökkentése és hatékonyabbá tétele érdekében 

köteles az elérhető legjobb technika követelményei szerint eljárni. 

6.2. A létesítmény energiahatékonysági mutatószámát évente meg kell határozni, melyet a határozat 

10.3. pontjában szereplő éves jelentésben szerepeltetni kell. 

6.3. A környezethasználó köteles az 5 év múlva esedékes felülvizsgálat részeként a létesítmény 

energiahatékonyságával kapcsolatos értékelést elvégezni, az energiafelhasználás csökkentése 

és hatékonyabbá tétele érdekében tett és tervezett intézkedéseket bemutatni. 

7. A szakhatóság előírásai 

7.1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, 

Kölcsey u. 12-14.) 36500/2258-9/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalása alapján: 

7.1.1. A tervezett monitoring rendszer kialakítása/üzemeltetése végleges vízjogi 

létesítési/üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg. 

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

minőségének ellenőrzésére - vízjogi létesítési engedély beszerzésével – talajvízfigyelő 

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

számát az engedélyező hatósággal egyeztetve, a vízjogi létesítési engedély megszerzésére 

irányuló eljárásban kell meghatározni. A talajvízfigyelő kutakra vonatkozó vízjogi létesítési 

engedély beszerzését kezdeményezni kell a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál. 

7.1.2. A szennyvíz tisztítás és szikkasztás vízilétesítményeinek megvalósítása/üzemeltetése csak 

a vízügyi hatóság által kiadott véglegessé vált vízjogi létesítési/üzemeltetési engedély 

birtokában kezdhető meg, erre vonatkozóan vízjogi rendezés szükséges. 

7.1.3. A baromfitelepi vízilétesítmények üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a 

telephely vízellátására, vízkezelésére, csapadékvíz elvezetésére, valamint mélyfúrású 

kútjára vonatkozó érvényes vízjogi engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

7.1.4. A talajvíz vízminőségi állapotának megfigyelésére a szennyvízgyűjtő aknák vízzárósági 

próbáját minden évben egyszer el kell végezni és az arról készült jegyzőkönyvet a vízügyi 

hatóság részére minden év november 15-ig meg kell küldeni.  
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A felszín alatti víz vízminőségi állapotának vizsgálatát a szennyvízgyűjtő aknák vízzárósági 

próbájának eredményétől függően, valamint az egységes környezethasználati engedély 

felülvizsgálatának alkalmával el kell végezni.  

A vizsgálatoknak az As, Cd. Cr, Cu, Ni. Pb, Zn, Hg, pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, 

klorid, nitrit, nitrát, ammónia, ortofoszfát és szulfát tartalom meghatározására kell kiterjednie.  

A vízmintavétellel egyidejűleg a vízszintmérést is el kell végezni. 

7.1.5. A szennyvízgyűjtő létesítményekből túlfolyással, elszivárgással a vizek nem szennyeződhetnek! A 

környezethasználó köteles a szennyvízgyűjtő létesítmények műszaki állapotát, vízzáróságát 

rendszeresen ellenőrizni, az ellenőrzés tényét és eredményét dokumentálni. 

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

keretében, valamint az egységes környezethasználati engedély ötéves felülvizsgálatában hiteles 

dokumentumok csatolásával igazolni, értékelni kell, melyet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is. 

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

karbantartásáról, állagmegóvásáról gondoskodni kell. 

7.1.8. 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, a hígtrágya 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.  

7.1.9. Tilos a kerékfertőtlenítőben keletkező és egyéb szennyezett vizek csapadékvíz rendszerbe történő 

bevezetése, elszikkasztása! 

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

belül lévő szikkasztásra igénybe vett területeken a felszín alatti víz, földtani közeg 

szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben 

megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségi romlást ne okozzon. 

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

7.1.12. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz csak a vízügyi hatóság által nyilvántartásba 

vett közműszolgáltató részére adható át. 

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

ellenőrzésére a talajvíz minőségét akkreditált mintavételek és akkreditált laboratórium által végzett 

vizsgálatok útján rendszeresen ellenőrizni kell.  

7.1.14. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (4) pontja értelmében éves jelentést a (2) és (3) 

bekezdés szerinti azon kötelezettnek kell benyújtani, akit a felszín alatti vizek védelme érdekében 

jogszabályi követelmény teljesítésére a vízvédelmi hatóság - az egyszerűsített-adatlap, illetve a 

részletes-adatlap adatainak értékelése alapján - erre kötelez. 

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

FAVI adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást - az anyagforgalomban bekövetkezett 

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

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

31-ig.  

7.1.16. A tevékenység végzése során igénybe vett gépi berendezések és szállítójárművek üzemeltetése, 

karbantartása során gondoskodni kell arról, hogy üzemanyag és kenőanyag ne kerülhessen a talaj 
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felszínére, valamint a felszíni és felszín alatti vizekbe. A szennyezések megelőzése érdekében a 

gépek rendszeres ellenőrzésére és a szükséges karbantartási munkák elvégzésére, kimondottan 

erre a célra kialakított, megfelelő műszaki védelemmel rendelkező helyen kell gondoskodni.  

7.2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/2258-5/2020.ált. 

számú szakhatósági állásfoglalásában az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásához az alábbi 

előírások betartása mellett hozzájárul: 

7.2.1. Az állattartó telep kapcsán megvalósítandó új vízilétesítmények kialakítása és üzemeltetése 

vízjogi engedély köteles tevékenység. Az új vízilétesítmények megvalósítása végleges 

vízjogi létesítési engedély, használatba vétele végleges vízjogi üzemeltetési engedély 

birtokában kezdhető meg. 

7.2.2. A telephelyi vízilétesítmények üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a vonatkozó 

érvényes vízjogi engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

8. Szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos előírások 

8.1. Talajvédelmi előírások 

8.1.1. A baromfitartás 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 a 

bejelentett területeken kívül - mosóvízzel, egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékkal nem 

szennyeződhet. 

8.1.2. 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! 

8.1.3. 2017.-től minden év március 31.-ig a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes 

talajvédelmi hatóságnak kell a rendelet mellékletében meghatározott adatokat elektronikus úton 

megküldeni. 

8.1.4. Az egyéni vállalkozó köteles a szervestrágyát átvevő mezőgazdasági termelőnek a figyelmét 

felhívni a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot, illetve a helyes gazdálkodási gyakorlat 

előírásainak megtartására, különösen az ideiglenes trágyatárolásra és a védőtávolságokra 

vonatkozóan. 

9. Környezetkárosodás megelőzése 

9.1.  A telep műszaki létesítményeit folyamatosan karban kell tartani. 

9.2. A Kormányhivatal a környezethasználó 2020-ban készült Üzemi Kárelhárítási Tervét, melyet Víz- és 

földtani közeg védelem szakértő: Kocsis Zoltán, kamarai nyilvántartási száma: 09-1074, engedély 

jele: SZKV-1.3 készített el, jóváhagyja. 

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

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

üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére kötelezettnek kell 

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

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

gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 

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

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

hatóságot a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül erről tájékoztatni kell. 
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9.2.3. A változások átvezetésétől függetlenül, az üzemi kárelhárítási tervet a környezethasználónak 

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

hatóságra jóváhagyásra. A felülvizsgált kárelhárítási terv környezetvédelmi hatósághoz történő 

benyújtásának határideje: 2025. augusztus 31. 

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

rendelkező személy készítheti el. 

9.2.4. A környezethasználónak az üzemi terveket elektronikus úton kell megküldeni a jóváhagyást 

végző környezetvédelmi hatóságnak, továbbá a működési terület szerinti Vízügyi Igazgatóságnak 

és Nemzeti Park Igazgatóságnak. 

10. Mérés-ellenőrzési monitoring feltételek, nyilvántartási, adatszolgáltatási előírások 

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

 a telephely vízfogyasztása, 

 villamosenergia-fogyasztás, 

 tüzelőanyag-fogyasztás, 

 a beérkező- és a kiszállított állatok száma, ideértve adott esetben az elhullást is, 

 takarmányfogyasztás, 

 trágyatermelés (elkülönítetten, rotációnként nyilvántartva a hasznosításra átadott trágya 

mennyiségeket). 

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

teljesülését 2021. február 15-től évente egyszer monitorozni kell. A határértékek 

monitorozását és kiértékelését az éves jelentés benyújtási határideje előtt el kell végezni. 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 alkalmazásával kell igazolni a Kormányhivatal felé. 

10.3. A környezethasználó köteles minden évben április 16-ai határidővel a benyújtást megelőző 

naptári évre vonatkozó „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani a Kormányhivatalhoz. Az 

éves jelentésnek tartalmaznia kell a 6.2, 10.1 és 10.2 pontjában meghatározottakat. A 

jelentésnek meg kell felelnie a BAT és a Kormányhivatal által támasztott követelményeknek, és a 

fentebb előírtakon túl tartalmaznia kell a következőket:  

 az alkalmazott technológiát, 

 a mintavételi eredmények értékelését, 

 a szennyvíztároló létesítmények állapotának, ellenőrzési eredményeit, 

 panaszokat, 

 havária eseményeket, 

 az engedély előírásainak való megfelelést. 

11. Jelentéstételi, felülvizsgálati kötelezettség 

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

belül a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén: 

- Tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások. 

- Bármely olyan esetben, amely a földtani közeg, vagy a levegő veszélyeztetését vagy 

szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel. 

A környezetvédelmi hatóság ügyeleti telefonszáma: 06 30 620 7007. 

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.  
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A környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény 

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

keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedések leírását. 

11.2. A környezethasználó köteles valamennyi, esetlegesen hozzá beérkező, a tevékenység végzé-

séhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a 

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

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

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

köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a 

környezetvédelmi hatósághoz benyújtani. 

11.3. A környezethasználó rendszeres jelentéstételi kötelezettségeit a határozat 1. számú melléklete 

részletezi. 

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

felülvizsgálatra, valamint a tevékenység engedélyezésére irányuló hatályos jogszabály alapján 

felül kell vizsgálni.  

A környezethasználónak a felülvizsgálati dokumentációt legkésőbb 2025. augusztus 31-ig be 

kell nyújtania a Kormányhivatalhoz. 

12. Menedzsment 

12.1. A környezethasználó köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni. 

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

nevének és elérhetőségének (levélcím, telefonszám) változását közölni a környezetvédelmi 

hatósággal. 

12.3. A környezethasználó köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek fel-

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

munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről feljegyzéseket kell 

készítenie. 

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

képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie. 

13. Felügyeleti díj 

13.1. 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. 

A tárgyévi esedékes felügyeleti díjat minden év február 28-ig kell megfizetni, az előzőekben meg-

határozottak szerint.  

Késedelmes teljesítés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. 

14. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások 

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

be kell jelenteni a Kormányhivatal részére. 

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

környezetszennyező, bűzterhelést okozó anyagok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő 

elszállításáról, illetve kezeléséről intézkedni.  

14.3. A tevékenység felhagyása esetén vizsgálni kell, hogy a tevékenységből a jelen engedélyezési eljá-

rás során benyújtott felülvizsgálati dokumentációban alapállapotnak tekintett állapothoz viszonyítva 
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a földtani közegben következett-e be környezeti kár. Amennyiben a környezet károsodása valószí-

nűsíthető, meg kell tervezni a szükséges intézkedéseket. A környezethasználó a vizsgálatot tartal-

mazó dokumentációt a tevékenység felhagyását követő 30 napon belül köteles benyújtani a 

Kormányhivatalhoz a szükséges környezetvédelmi intézkedések meghatározása érdekében. 

 

V. 

Érvényesség 

A IV. részben megadott előírások betartása esetén 

az egységes környezethasználati engedély 11 évig érvényes 

jelen határozat véglegessé válásának napjától. 

 

A Kormányhivatal a 3769-9/2020. számú határozatba foglalt egységes környezethasználati 

engedélyt jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg hatályon kívül helyezi. 

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

határozat a mellékletekkel együtt érvényes. 

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

Az ügyfél az eljárás 250.000,- Ft. igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem 

keletkezett. 

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, 

amely ellen – a közléstől számított harminc napon belül - közigazgatási pert lehet indítani, amelyet  a 

Debreceni Törvényszékhez címzett, de a Főosztályon írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra 

kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kezdeményezni. 

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 45/A. §-a határozza meg, amelyet a 74. §-ban meghatározott módon kell megfizetni.  

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek 

tartja tárgyalást tart. 

INDOKOLÁS 

A Kormányhivatal Demeter Balázs e.v. (4484 Ibrány, Árpád u. 20. - KÜJ száma: 101 125 176) részére a 

3769-9/2020. számú határozatában egységes környezethasználati engedélyt adott az Ibrány, 0273 hrsz. 

alatti ingatlanra tervezett baromfinevelő telepre. Az engedély 2020. 07. 9-én vált véglegessé és a 

határozat véglegessé válásától 11 évig érvényes.  

Az Demeter Balázs e.v. (4484 Ibrány, Árpád u. 20. - KÜJ száma: 101 125 176), mint környezethasználó 

megbízásából Barna Sándor (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) környezetvédelmi szakértő által 2020. 

július 28. napján – az Ibrány, 0273 hrsz. alatti ingatlanon meglévő 10 istállós (brojler baromfi tartás 

esetén 149.500 férőhelyes) baromfinevelő telepre kiadott 3769-9/2020. számú egységes 

környezethasználati engedély módosítására (238.027 férőhelyes brojler baromfiteleppé történő jelentős 

módosítására) vonatkozó környezeti hatástanulmányt és egységes környezethasználati engedély – 

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

környezethasználati engedélyezési eljárás összevontan történő lefolytatását. 

A benyújtott dokumentációkat Barna Sándor (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) környezetvédelmi 

szakértő készítette el, munkarészeinek kidolgozásában szakértői jogosultsággal rendelkező szakértők 

vettek részt. 
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A felülvizsgált tevékenység: 

Demeter Balázs egyéni vállalkozó részére az Ibrány, 0273 hrsz-ú telephelyén intenzív 

baromfitenyésztési tevékenység végzésére a környezetvédelmi hatóság a 3769-9/2020. számú 

ügyiratszámon egységes környezethasználati engedélyt adott. A baromfitelep Ibrány ÉNY-i részén 

helyezkedik el, a 3821 számú Rakamaz-Balsa-Nagyhalász összekötő útról 24+150 szelvényéből egy kb. 

400 m hosszú bekötő úton megközelíthető. 

Kiépített termelési kapacitás: 

- 1. technológia: kacsa tartás esetén, 133.864 db baromfi férőhely kacsa számára. 

- 2. technológia: brojler tartás esetén, 238.027 db baromfi férőhely brojler számára. 

Technológia: A telepen jelenleg zárt rendszerű, mélyalmos, egyfázisú (brojler), ill. kétfázisú 

tartástechnológia (kacsa) 

 

 

A tartástechnológia főbb műszaki elemei, paraméterei: 

 

A telepen a két tervezett technológia: pecsenye kacsa nevelés (kétfázisú) és brojler csirke nevelés 

(egyfázisú). A telephelyen egy időben csak egy választott technológiát folytatnak. 

1. Kacsa tartástechnológia: 

A nevelés technológiája: zárt, intenzív, mélyalmos rendszerű nevelő épületben, két fázisban.  

Kacsa: 

- előnevelés 3 istállóban: 66.932 db/rotáció 

- utónevelés 6 istállóban: 66.932 db/rotáció 

Összesen: 133.864 db/rotáció 

  

2. Brojler tartástechnológia: 

A tartástechnológia mélyalmos, egyfázisú rendszer. 1 évben 7 teljes rotáció várható, 8 betelepítés. A 

brojlertartás idején tartható állatlétszám a teljes telepen 9 istállóban: 238.027 db brojler/rotáció. 

 

Mindkét állatfaj nevelésénél alkalmazott tartástechnológiai elemek: 

Almozás: 

A jól kiszárított épületbe bealmoznak, elhelyezik a berendezési tárgyakat. 

A fogadáshoz jó minőségű szalmát használnak. A ráalmozásra naponta egy vagy két alkalommal kell 

időt fordítani, az időjárásnak és az alom minőségének függvényében. Mindenképp szükséges fenntartani 

az alom jó minőségét, ami egészséges és kiváló minőségű árut eredményez. Az alom minősége 

könnyebben megtartható, ha az almozás jóval az etetés kezdete után történik, így nem a friss alomra 

ürítenek. 

Az alom minőségére nagyon fontos odafigyelni, ugyanis a rossz minőségű, szennyezett alom a mell 

tollasodásának minőségi romlását okozza. 

Almozásra tiszta, penészmentes, 3-5 cm-es szecskázott szalmát alkalmaznak. 
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Takarmányozás: 

Az állatok takarmányozása külső takarmánytárolóból történik. Innen flexibilis spirálos behordó látja el az 

etetővonalakat. Az etetőgaratok a vonalak elején kerülnek elhelyezésre, a felfüggesztés 2,5 méterenként 

történik. Az etetőrendszer automatikával szerelt berendezés. 

Itatás: 

Függesztett itatóberendezést alkalmaznak, melyhez gyógyszeradagoló csatlakozik. A berendezés 

szelepes („szopókás”) megoldású önitató jellegű, így víztakarékos és nem nedvesíti az almot. 

Az itató berendezéseket termelési ciklusonként mossák fertőtlenítő oldattal (hypo). 

Fertőtlenítés, takarítás: 

Szervizperiódus: 7-10 nap 

A trágyázást követően száraz takarítást végeznek, mely során portalanítják a padozatot, a ventilátor 

kürtőket, szellőzőnyílásokat, külső falakat, és eltávolítják a megmaradt takarmányt a silókból. A száraz 

takarítás után egy nedves mosatás következik. A mosatást nagynyomású sterimobbal végzik. Az istállók 

aljzata vízzáróan és 1 ‰-es lejtéssel kerül kialakításra. A mosóvíz az istálló két oldalán kialakított 

vályúba jut, majd összefolyó szemeken keresztül épületenként kialakított szigetelt aknába kerül. 

A technológiai szennyvízgyűjtő aknák úgy kerülnek kialakításra, abba a technológiai szennyvízen kívül 

és az istállók előtt kialakítandó a trágyarakodással érintett betonozott térrészre hulló csapadékvízen kívül 

más anyag nem kerülhet. A trágyarakodással érintett területen összegyűlő szennyezett csapadékvizet 

csak a kitrágyázás idején vezetik a technológiai szennyvízaknába. Abban az időszakban, amikor nem 

várható a csapadékvíz szennyezése, a csapadékvíz helyben párolog el. 

Az épületek takarítása során keletkező technológiai szennyvíz a szerződéses partner biogázüzemébe 

kerül. 

Az istállóból a berendezési tárgyak (etető, itató) kihordásra kerülnek és a trágyát hiánytalanul eltávolítják. 

A berendezési tárgyakat, falakat, oszlopokat seprűvel portalanítják. Az épület áramtalanítása után 

következik az épület fertőtlenítése. 

Az épületben úgynevezett száraz mosatással fertőtlenítenek. Az épület burkolatát, ill. eszközeit kézi 

erővel minimális vízfelhasználat mellett átdörzsölik, majd ködképző szerrel a kiszáradás után 

lefertőtlenítik. 

Ködképzés előtt elvégzik az épület falainak meszelését. Meszelésre frissen oltott mésztej (1 rész mész, 

3 rész víz) keveréke a legmegfelelőbb, melynek hatásfokát fokozhatjuk, ha a mésztej oldathoz 2%-ban 

nátronlúgot tesznek. 

Trágyaeltávolítás, takarítás: 

Az állatok vágóhídra szállítása után a berendezések (etetők, itatók) szétszerelése történik, majd a 

tárgya-eltávolítás tolólappal, úgy, hogy szóródás ne történjen. 

Az istállókból tolólappal eltávolított trágyát közvetlenül a teherszállító járműre rakják és a műszaki 

védelemmel ellátott 450 m
2
 alapterületű ~1376 m

3
 összkapacitású trágyatárolóba szállítják. 

A telepen képződő trágyát mezőgazdasági területen hasznosítják. 

A kitrágyázás során elszóródó trágyát azonnal összegyűjtik és a szállítójárműre rakják. 

Elhullott állatok kezelése: 

Az elhullott állatokat a telep déli részén kialakított hullatároló épületben gyűjtik, majd onnan engedéllyel 

rendelkező vállalkozás szállítja el ártalmatlanításra. 
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Az istállóklíma biztosítása: 

Hőmérsékleti igény, fűtés: 

Az istállókat a telepítés előtt 24 órával kezdik fűteni, az alom és a padozat optimális hőmérsékletének 

biztosítása érdekében. A fűtést földgáz üzemű, zárt égésterű axiál ventilátoros hőlégbefúvókkal 

biztosítják.  

Páratartalom: 

Az alacsony páratartalom a baromfi nyálkahártyájának kiszáradásához, ezáltal a betegségek előfordulási 

gyakoriságának emelkedéséhez vezet. A túl magas páratartalom kicsapódásokat okoz, mely nedvesíti 

az almot, rontja a mikroklímát, és elhulláshoz vezethet. 

Az istálló mikroklímáját ezért szabályozni kell, melynek értékei a nevelés során változnak: 

 az első 10 nap során:  70-75 %-os relatív páratartalom 

 ezt követően:   50-60%-os relatív páratartalom a kívánatos. 

Az optimális páratartalmat szellőztetéssel állítják be. 

Szellőztetés: 

A szellőztetés célja a technológiai előírásoknak megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú, pormentes és 

káros gázokat csak kis mértékben tartalmazó levegő biztosítása. 

A légcserét a vizsgált telepen ún. alagútszellőztetéssel oldják meg. Ehhez tartásterenként 8 db 

nagyteljesítményű galvanizált fém ventilátort és 44+16 db légbeejtőt alkalmaznak. A légbeejtők nyílása 

csörlővel szabályozható. 

Télen a légcserét a hőmérséklet kívánatos szinten tartásával kell megoldani. Ehhez az épület megfelelő 

szigetelése mellett a frisslevegőt a lehető legmagasabb ponton kell beszívni, hogy a meleg levegővel 

elkeveredhessen, mielőtt az állományhoz lejut. A téli minimum szellőztetéshez 2 db EM 36 típusú 0,92 m 

lapátátmérőjű galvanizált axiál ventilátort használnak. 

A baromfik levegőszükségletét a külső hőmérséklet és a relatív páratartalom függvényében határozzák 

meg. A ventillációt a maximális igényhez méretezik. 

 

Pecsenyekacsa tartás specifikus technológiája: 

A kacsa biológiai igényeinek figyelembevételével az előnevelési szakasz zárt épületben folyik mélyalmon 

14 napos korig (0,7 kg-os testtömeg). Az előnevelés során 10 napig intenzíven fűtött istállókban (30 
o
C 

fölötti teremhővel) tartják a kiskacsákat, majd a 11-14. nap között napi 1 
o
C-kal csökkentik a 

hőmérsékletet.  

A pecsenyekacsák utónevelése szintén zárt, mélyalmos tartástechnológiában történik 42 napos 

vágásérett korig. 

Megfelelő istálló logisztika alkalmazása esetén egy évben 7 teljes rotáció várható, 8 betelepítés. 

Világítás: 

A fokozott takarmányfelvétel elősegítése érdekében az előnevelés időszakában 24 órás világítást 

alkalmaznak. A kezdeti 20 lux fényintenzitást a 10. naptól 10 luxra csökkentik. 

Takarmányozás: 

A pecsenyekacsákat az első két hétben morzsázott, illetve 3 mm-es granulált pecsenyekacsa 

indítótáppal, majd 42 napos korig 5 mm-es granulált pecsenyekacsa nevelőtáppal, s a hízlalás végén 

befejező táppal etetik.  
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Brojler specifikus tartástechnológiája: 

Világítás: 

A brojler hizlaláshoz hagyományos világítási programot alkalmaznak. A megvilágítási program egy 

hosszú megvilágítási és egy rövid 0,5-1 óra sötét periódusból áll. Ezzel az állat hozzászokik a sötéthez, 

és nem okoz gondot egy esteleges áramszünet. 

Takarmányozás: 

A brojler csibék etetése még eltérő módon történik (tálcáról ad libitum), majd folyamatosan szoktatják a 

függesztett tányérok használatához. A tányérok magassága állítható a baromfi növekedésével együtt, 

mely megakadályozza a takarmány alommal történő keveredését. Egy tányéros köretetőre kb. 50 állat 

jut.  

A telephelyen környezetvédelmi megbízottat alkalmaznak.  

A kérelem elbírálása: 

Az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján a Kormányhivatal az eljárás megindítását követő 8 napon belül a 

3769-13/2020. és 3769-15/2020. számú levelével tájékoztatta a kérelmező és az ingatlan tulajdonosát, 

hogy a telephelyre vonatkozó 3769-9/2020. számú egységes környezethasználati engedély 

módosítására (brojler baromfi férőhelynövelés módosításra) vonatkozó környezeti hatástanulmányt és 

egységes környezethasználati engedély (összevont) kérelmét teljes eljárásban bírálja el.  

A környezethasználó az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárást a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 1. § (3) b.), bekezdése és 24. 

§ (2) bekezdése alapján kezdeményezte a Kormányhivatalnál, tekintettel arra, hogy a tervezett 

módosítás a hivatkozott kormányrendelet 1. sz. melléklet 1. a.) pontja – Intenzív állattartó telep a.) 

baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára – és a 2. sz. melléklet 11. a.) pontja – Nagy 

létszámú állattartás - Intenzív baromfitenyésztés, több mint 40.000 férőhely baromfi számára - hatálya 

alá tartozik, ezért egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységeknek minősül. 

A környezet védelmének szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Ktv.)  91. § (4) 

bekezdése alapján az ügyintézési határidő százharminc nap. A Kormányhivatal az ügyintézési határidőn 

belül az ügy érdemében döntött. 

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

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

összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 

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

eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj. 

A benyújtott kérelem elbírálására irányuló eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

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

értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az összevont eljárás díja az alábbi:  

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja:  

- a környezeti hatásvizsgálati eljárás a Díjrendelet 2. sz. melléklet 1. főszáma – Mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, halászat az 1.1. pont kivételével - alapján 650.000,- Ft, 

- az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás a Díjrendelet 3. számú melléklet 10.1. 

alszáma alapján - a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A. § (8) bekezdés szerinti egységes 

környezethasználati engedély jelentős változtatása - a 7. pontban szereplő díjtétel, azaz 500.000,- 

Ft 50 %-a, vagyis: 250.000,- Ft, 

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

szolgáltatási díj összegének 75-75 %-át kell megfizetnie igazgatási szolgáltatási díjként, ha a 
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környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati eljárás lefolytatása is szükséges 

(összevont eljárás), 

A fentiek alapján az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 675.000,- Ft. 

Az eljárás során az igazgatási szolgáltatási díjat a környezethasználó a Kormányhivatal 3769-14/2020. 

számú hiánypótlási felhívása alapján megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel. 

A kérelem benyújtását követően a Kormányhivatal a Khvr. 24. § (7), és 8. § (1)-(3) bekezdései 

értelmében nyilvánosság bevonása érdekében, a honlapján az eljárás megindítására vonatkozó 

adatokat tartalmazó közleményt tett közzé. Egyidejűleg a Khvr. 8. § (2) bekezdése alapján a közleményt, 

valamint a kérelem és mellékletei internetes elérhetőségét a 3769-19/2020. számú iratában megküldte a 

tevékenység telepítési helye szerinti település Ibrány Város Jegyzőjének, aki gondoskodott a közlemény 

közhírré tételéről.  

Az eljárás során a 3769-23/2020. számú és a 3769-24/2020. számú végzésben, az Ákr. 55. § (1) 

bekezdése, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 2. §-a, valamint a rendelet 1. 

melléklet 9. táblázat 2., 3. pontjában, illetve a 4. pontjában szereplő szakkérdésekben a Főosztály a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste meg szakhatóságként. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 

12-14.), mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság a 36500/2258-13/2020.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásában a határozat rendelkező rész 7.1 pontjába foglalt előírásait, szakhatósági 

hozzájárulását az alábbiak szerint indokolta: 

„A Főosztály hivatkozott számú megkeresésében Demeter Balázs egyéni vállalkozó (4484 Ibrány, Árpád 

u. 20.) mint környezethasználó megbízásából eljáró Barna Sándor, környezetvédelmi szakértő (4028 

Debrecen, Hadházi út 7. I/5.) által kérelmezett Ibrány 0273 hrsz. alatti baromfinevelő telep 

üzemeltetésére kiadott 3769-9/2020. számú egységes környezethasználati engedélyének módosítása 

(brojler baromfi férőhelynövelés) ügyében indult eljárásban kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

szakhatósági állásfoglalását. 

A Főosztály az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásában az 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontjaiban foglalt szakkérdések alapján kérte 

a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának megadását: 

 „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 Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú területi vízügyi szakhatóság vízgazdálkodási és 

vízvédelmi hatáskörben eljárva, a telephely üzemeltetésére kiadott egységes környezethasználati 

engedély módosításához a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárult, tekintettel arra, hogy a 

benyújtott dokumentáció és a rendelkezésemre álló egyéb adatok, dokumentumok alapján a tervezett 

tevékenységből a felszíni és felszín alatti vizekre káros hatás nem feltételezhető, a tevékenység az árvíz 

és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

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

település a felszín alatti víz állapota szempontjából a fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny 

területek közé került besorolásra. 

 Az Ibrány 0273 hrsz.-ú földterület közüzemi ivóvízbázist nem érint. 

 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.” 

 Demeter Balázs egyéni vállalkozó (4484 Ibrány, Árpád u. 20.) Ibrány 0273 hrsz. alatti baromfitelepre 

vonatkozóan 3769-9/2020. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A 

környezethasználó az engedélyben szereplő tevékenységét módosítani tervezi. A jelenlegi 

engedélyben szereplő 149.500 db broiler férőhely nem a telep maximális broiler férőhely kapacitása. 

A bővítés mértéke 59,2 %, a bővitett létszám így 238.027 db. 

 A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a baromfinevelő telep létesítményei: 3 db 1003 m
2
-es 

előnevelő épület, 6db 1503 m
2
-es utónevelő épület, 1db 23 m

2
-es kerékfertőtlenítő medence és egy 

1 db 1 m
3
-es gyűjtőakna, 1db 130 m

3
-es tűzivíz tároló, egy 450 m

2
-es alapterületű trágyatároló 

amelyhez 1 db 8 m
3
-es csurgalékvíz gyűjtő műtárgy kapcsolódik, 18 db 8m

3
-es technológiai 

szennyvízgyűjtő műtárgy, 1 db 8 m
3
-es szociális szennyvízgyűjtő műtárgy, 1 db 6,9 m

2
 es hullatároló 

épület, valamint 1 db 2,6 m
2
-es hulladéktároló sziget. 

 A tartástechnológia brojler esetében mélyalmos, egyfázisú rendszer, 1 évben 7 teljes rotáció várható 

8 betelepítéssel. Pecsenyekacsa esetében pedig zárt, intenzív, mélyalmos rendszerű nevelő 

épületben, két fázisban történik. Az előnevelési szakasz zárt épületben történik mélyalmon 14 napos 

korig, a pecsenyekacsák utónevelése szintén zárt, mélyalmos tartástechnológiában történik 42 

napos vágásértett korig, egy évben 7 teljes rotáció várható, 8 betelepítéssel. 

 A telep szociális célú vízellátása – almérővel ellátott bekötővezetéken keresztül – a Nyírségvíz 

Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. által üzemeltetett települési ivóvízhálózatról 

történik.  

 Barna Sándor környezetvédelmi szakértő által 2020. június 25-én benyújtott kiegészítő nyilatkozat 

szerint a telephelyen a szociális épületben keletkező szociális szennyvizet az épület mellett 

kialakított AS-VARIOcomp 5K biológiai szennyvíztisztító berendezésbe, majd majd AS-KRECHT 

szikkasztórendszerbe vezetik.   

 A szociális szennyvíz tisztítását és elhelyezését szolgáló vízilétesítmények (szikkasztórendszer) 

megvalósítása vízjogi létesítési, az üzemeltetése vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető 

meg, ennek vonatkozásában vízjogi rendezés szükséges.  

 Ibrány 0273 hrsz.-ú külterületén tervezett baromfinevelő telep vízellátására, vízkezelésére és 

csapadékvíz-elvezetésére vonatkozó, 36500/2058-9/2020.ált. számú vízjogi létesítési engedély 

került kiadásra.  

A megvalósított vízellátás, vízkezelés és csapadékvíz-elvezetés vízilétesítményeinek 

vonatkozásában 36500/4754/2020.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás folyik a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt. 

 Felhívom a figyelmét, hogy a tervezett monitoring kút kialakítása/üzemeltetése csak érvényes vízjogi 

létesítési/üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg. 

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

minőségének ellenőrzésére - vízjogi létesítési engedély beszerzésével – talajvízfigyelő monitoring 

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



 19 

engedélyező hatósággal egyeztetve, a vízjogi létesítési engedély megszerzésére irányuló eljárásban 

kell meghatározni 

 Tartástechnológia: mélyalmos, egyfázisú (brojler), ill. kétfázisú tartástechnológia (kacsa). 1 évben 7 

teljes rotáció várható, 8 betelepítés.  

 A telephely vízellátását 1 db kút fogja ellátni. A telephelyen kialakításra kerül egy 130 m
3
-es nyílt 

földmedrű tűzivíz tározó is. 

 A telephelyre megvalósítanak 1 db 450 m
2
-es alapterületű fedett trágyatárolót, melyhez 1db 10 m

3
-es 

előre gyártott csurgalékgyűjtő műtárgy fog kapcsolódik. A tervezett kerékfertőtlenítő medence 23m
2
-

es, amihez csatlakozni fog 1 db 1m
3
-es gyűjtőakna. A kommunális szennyvíz becsült éves 

mennyisége 80 m
3
, amit a telepen szigetelt tartályban tervezik gyűjteni, majd szennyvíztelepre 

szállítani. Az épületek takarítása során keletkezett technológiai szennyvíz a szerződéses partner 

biogáz üzemébe kerül. Kialakításra kerül 18 db 10 m
3
-es technológiai szennyvízgyűjtő műtárgy, 1 db 

20 m
3
-es szociális szennyvízgyűjtő műtárgy, 1 db 6,9 m

2
-es hullatároló épület valamint 1 db 2,6 m

2
-

es hulladéktároló sziget (3 tárolóval). 

 A technológiai szennyvízgyűjtő aknák úgy kerülnek kialakításra, abba a technológiai szennyvízen 

kívül és az istállók előtt kialakítandó a trágyarakodással érintett betonozott térrészre hulló 

csapadékvízen kívül más anyag nem kerülhet. A trágyarakodással érintett területen összegyűlő 

szennyezett csapadékvizet csak a kitrágyázás idején vezetik a technológiai szennyvízaknába. Abban 

az időszakban, amikor nem várható a csapadékvíz szennyezése, a csapadékvíz helyben párolog el. 

 A telepen alkalmazott zárt technológiából adódóan a telepre hulló csapadék nagy része nem 

szennyeződik, helyszínen elszikkad, vagy a burkolt felületen összegyűlő víz a szikkasztó árkokba 

kerül. A csapadékvíz a trágyatárolók környezetében szennyeződhet, ahonnan a szennyezett 

csapadék a csurgalékvíz-gyűjtő műtárgyba kerül. 

 A jelenleg benyújtott tervdokumentáció szerint a zöld területre hullott csapadékvíz természetes 

szikkasztású, viszont a burkolt területre hulló csapadék elvezetése a telephelyen tervezett 

csapadékvíz folyókákon, gravitációs lejtéssel történik a szikkasztó árkokba. Az árkokba csak 

szennyezettlen csapadékvizet vezethetnek. A tetőről a csapadék vizet gravitációs rendszerű 

csatornahálózattal kell elvezetni és lehetőleg helyben tartani.  

 A talajvíz vízminőségi állapotának figyelemmel kísérésére a rendelkező részben maghatározott 

időközönként az aknák megfelelő szigetelését vízzárósági próbával ellenőrizni kell. 

 Amennyiben a vízzárósági próba azt mutatja, hogy probléma van az aknák szigetelésével, úgy a 

hibát ki kell javítani és a vízszennyezés kizárásának/felderítésének érdekében furatokból vízmintát 

kell venni és a vízmintavételi jegyzőkönyvet a vízminőségvédelmi hatóság részére meg kell küldeni. 

 Amennyiben a vízzárósági próba nem tár fel hibát, úgy a talajvíz vízminőség vizsgálatát az egységes 

környezethasználati engedély felülvizsgálatakor kell elvégezni. 

 Az engedélyköteles tevékenységet megkezdeni szándékozó a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (2) bek. aa) pontja alapján FAVI adatszolgáltatásra köteles. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35/A §-nak megfelelően „az adatszolgáltatást elektronikus úton 

kell megküldeni a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer 

(FAVI) adatszolgáltatásáról szóló miniszteri rendelet szerinti adattartalommal”. A FAVI elektronikus 

adatszolgáltatás rendjére, a kötelezettség végzésére vonatkozó információk a http://web.okir.hu/hu/ 

weboldalon találhatók. 

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 telep területén 

létesülő talajvízfigyelő kutak szolgálnak.  
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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 és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak figyelembe vételével 

rendelkeztem. 

A meglévő vízilétesítmények üzemeltetésénél a kiadott érvényben lévő vízjogi üzemeltetési 

engedélyekben foglaltak betartását a rendelkező részben foglaltak szerint előírtam. 

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. 

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

a szennyvízgyűjtő létesítményekből elszivárgással, túlfolyással szennyezőanyag a környezetbe nem 

kerülhet, a kültéri csapadékvizek, a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződése megelőzhető. A vizek 

szennyeződésének megelőzésére, kizárására vonatkozóan külön előírást tettem. 

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

üzemeltetési engedélyekben előírtak betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, valamint a 

technológiai rend betartásával nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni 

vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a felszín 

alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása 

biztosítható.  

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. 

§ (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

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

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

eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését 

vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.  

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

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

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

érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 

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

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

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva, az egységes 

környezethasználati engedélyezéshez hozzájárult, tekintettel arra, hogy a tevékenységhez kapcsolódó 

vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények az előírások maradéktalan betartásával biztosíthatók. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

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

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

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

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 az ipari baleseteknek és a 

természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésének vizsgálata alapján katasztrófavédelmi 

szempontból 36500/5215-1/2020.ált. számon hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adott a tárgy 

szerinti összevont környezeti hatásvizsgálati- és egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásban. Indokolása az alábbi: 

 

„Az Ügyfél kérelmére indult, az Ibrány, 0273. hrsz.-ú baromfinevelő telepre vonatkozó összevont 

környezeti hatásvizsgálati- és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 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) 4. sora (Környezeti hatásvizsgálati 

eljárás) alapján. 

A megkereső hatóság által rendelkezésre bocsátott iratok alapján Ügyfél környezetvédelmi 

engedélyének megadásához hozzájárultam. 

A környezeti hatásvizsgálat elbírálása során megállapítottam, hogy 

- a környezeti hatástanulmány a telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal 

foglalkozó üzemekben feltételezett súlyos balesetek minden lehetséges károsító hatásának 

következményeit megfelelően tartalmazza, tekintettel arra, hogy a telephely környezetében 

veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem található; 

- a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekből származó hatótényezők bemutatása 

arányban áll a telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemből 

származó, a telepítési helyet esetlegesen érintő károsító hatásokkal, tekintettel arra, hogy a 

telephely környezetében veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem található; 

- a hatótényezők bemutatása során a környezethasználó a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

súlyos baleset értékeléséhez és a vizsgálat tárgyának a hatásokkal szembeni érzékenységéhez a 

megfelelő kiindulási mutatókat, számítási módszereket helyesen alkalmazta, tekintettel arra, hogy a 

telephely környezetében veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem található; 

- a környezeti hatástanulmány a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a 

katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 

módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendeletben meghatározott osztályba sorolást, a 

települési veszélyelhárítási tervben meghatározott természeti eredetű kockázatokat figyelembe 

veszi és a feltárt kockázatok károsító hatásainak várható következményeit megfelelően tartalmazza 

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. 

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. 
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melléklet 9. táblázat 4. sora, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

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

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

A Kormányhivatal az eljárás során a 3769-6/2020. számú ügyiratban a környezetvédelmi és természet-

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

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

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

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztályát, termőföldre gyakorolt 

hatások tekintetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi Osztályát kereste meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 

Osztály az SZ/NEF/0968-5/2020. számú szakkérdés vizsgálata során az egységes környezethasználati 

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

alábbiak szerint indokolta: 

 „A Demeter Balázs egyéni vállalkozó (4484 Ibrány, Árpád u. 20.) meghatalmazásából eljáró Barna 

Sándor környezetvédelmi szakértő (4028 Debrecen, Hadházi út 7.) a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-

14.) előtt, Ibrány, 0273 hrsz. alatti ingatlanon végzett intenzív baromfitenyésztési tevékenységre kiadott, 

3769-9/2020. számú egységes környezethasználati engedély módosítása (brojler baromfi 

férőhelynövelés) 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, fel-

használhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) szá-

mított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kap-

csolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek 

védelmére kiterjedően] vizsgálatára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegész-

ségügyi Főosztályát kérte fel, mely az üggyel kapcsolatos feladatkörrel és szakmai ismeretekkel ren-

delkezik. 

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

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

Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy a baromfitelep üzemeltetése 

során -a szakértői nyilatkozatban közölt adatokat, számításokat figyelembe véve- a vizsgált szakkér-

dések 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) bekez-

dése, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegész-

ségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet, illetékességét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

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

kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § 1) bekezdése alapján állapítottam meg.” 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 

Osztály SZ-10/84/01920-2/2020. számú nyilatkozatába foglalt előírását a határozat rendelkező rész 8.1. 

pontja tartalmazza, melyet az alábbiakkal indokolt: 

„Talajvédelmi szempontból a telep üzemeltetésének - előírásaink betartása mellett - a környező 

mezőgazdasági területekre káros hatása nincs, talajvédelmi szempontból jelentős hatás nem várható. 

Az egyéni vállalkozó az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 6. számú melléklet szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettségének 2019. évre vonatkozólag (adatszolgáltatási időszak: 2019. január 1. – 2019. 

december 31.) eleget tett. 

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

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

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

az 5. számú melléklet I. táblázat 5. pontja, illetve a mellékelt teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati 

dokumentáció (készítette: Enviro-Expert Kft. /4428 Debrecen, Hadházi út 7. I/5./; készült: Debrecen, 

2020. július 24.) alapján adta ki. 

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

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

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 3. § (2) bekezdése rendelkezik. 

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. 

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

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

A Khvr. 9. §-a alapján a Kormányhivatal a 3769-20/2020. számú végzésében 2020. október 13-ára 

közmeghallgatást rendelt el a Kormányhivatal hivatalos helyiségébe, amelyre meghívta az eljárásba 

bevont szakhatóságokat, a szakkérdések vizsgálatát végző hatóságokat, az érintett település jegyzőjét, 

a kérelmezőt és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot. 

A Főosztály a közmeghallgatásra vonatkozó adatokat tartalmazó közleményt a honlapján közhírré tette, 

valamint megküldte Ibrány Város Jegyzőjének közhírré tételre a 3769-21/2020. számú iratában. A 

közzététel időtartama alatt nem érkezett észrevétel sem a Kormányhivatalhoz, sem a település 

jegyzőjéhez. 

A meghirdetett közmeghallgatás meghiúsult, mivel a közmeghallgatáson, a Kormányhivatal 

munkatársain, valamint a kérelmezőn kívül senki sem jelent meg. 

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

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

rendelkezésre álló információk alapján a következők szerint hozta meg: 

A felülvizsgált időszakban  

 a telephelyen alkalmazott technológia részben változott. Az alkalmazott technológiát a 

Kormányhivatal 1304-13/2020. számú módosító határozatával engedélyezte.  

 az elvégzett értékelés szerint a telephelyen alkalmazott technika megfelel az elérhető legjobb 

technika követelményeinek, 

 a benyújtott dokumentációk alapján a hulladékok gyűjtésére szolgáló munkahelyi gyűjtőhely 

kialakítása megfelel a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet előírásainak. 

 szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapot nem fordult elő, 

 a baromfinevelő tevékenység ellen, valamint a telephely kivitelezési ideje alatt panasz nem 

érkezett a Kormányhivatalhoz, 

 a környezethasználó környezetvédelmi megbízottat alkalmaz.  
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Hulladékgazdálkodás: 

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

foglaltak értelmében a környezethasználó a telephelyen engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási 

tevékenységet nem végez. 

A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik. A munkahelyi 

gyűjtőhelyen gyűjthető hulladékok maximális mennyisége 100 kg. 

A veszélyes hulladékokat az arra a környezetvédelmi hatóságtól engedéllyel rendelkező kezelőnek adják 

át. 

Szilárd kommunális hulladékot 110 l-es műanyag kukákban gyűjtik a szociális épületben, melyet 

műanyag zsákokba helyeznek el a kijelölt gyűjtőhelyen, ahonnan szükség szerint a szerződéses partner 

szállítja el. 

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

Kormányhivatal a határozat rendelkező részének IV. szakasz 2. pontjában rendelkezett 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 tett a Kormányhivatal 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.  

A rendelkező rész IV. szakasz 2.6.-2.7 pontjában foglalt előírásokat a Kormányhivatal az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. 

(IX.29.) Korm. rendelet 13. §-a alapján tette. 

Levegőtisztaság-védelem: 

Demeter Balázs e.v. (4484 Ibrány, Árpád u. 20.) Ibrány, 0273 hrsz. alatti ingatlanon 9 db 

nevelőépületben mélyalmos intenzív baromfinevelést végez 2020. május 04.-től (ekkor kezdte meg az 

egységes környezethasználati engedély szerinti tevékenységet).  

A telephelyen található még 1 db fedett 450 m
2
-es átmeneti trágyatároló. 

A nevelőépületekben alomanyagként szecskázott szalma almot használnak.  

A nevelőépületek fűtését épületenként 4 db, földgázzal működő egyenként 58 kW névleges 

hőteljesítményű GTV BAROMFI PLUSZ P5800 típusú hőlégfúvóval biztosítják. 

Az iroda és szociális helyiségek fűtését és a szociális melegvízellátást egy darab 24 kW névleges 

bemenő hőteljesítményű kondenzációs gázkazánnal biztosítják. A telephelyen engedélyköteles 

légszennyező pontforrást nem üzemeltetnek. 

A légcserét a vizsgált telepen ún. alagútszellőztetéssel oldják meg. Ehhez tartásterenként 8 db 

nagyteljesítményű galvanizált fém ventilátort és 44+16 db légbeejtőt alkalmaznak. A légbeejtők nyílása 

csörlővel szabályozható. Télen a légcserét a hőmérséklet kívánatos szinten tartásával kell megoldani. 

Ehhez az épület megfelelő szigetelése mellett a frisslevegőt a lehető legmagasabb ponton kell beszívni, 

hogy a meleg levegővel elkeveredhessen, mielőtt az állományhoz lejut. A téli minimum szellőztetéshez 4 

db EM 36 típusú 0,92 m lapátátmérőjű galvanizált axiál ventilátort használnak. 

A telephely teljes bűzkibocsátását az istállók, a fedett trágyatároló, illetve a telephely egyéb, nem fedett 

területeinek (pl. trágyamozgatás) kibocsátásai együttesen határozzák meg, ezért egy állattartó telep egy 

diffúz forrásnak minősül. 
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A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről szóló 4/2011.(I.14.) VM rendelet 2. melléklet 3. pont 15. sor tartalmazza a bűzre 

vonatkozó tervezési irányértéket, mely szerint intenzív állattartás esetén a tervezési irányérték 3 SZE/m
3
.  

A Baromfinevelő telep levegőtisztaság-védelmi hatásterületét a fentiek figyelembe vételével 

terjedésszámítással határozták meg a legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési 

viszonyok mellett, figyelembe véve az alkalmazott korszerű tartástechnológiát.  

A dokumentáció szerint bűz (szag) esetén a legnagyobb hatástávolság (3 SZE/m
3
) térképi leolvasás 

alapján: 

 - kacsa esetén: 104 m (É-i irányba) 

- brojler esetén: 157 m (É-i irányba) 

 

Az ammónia (NH3) esetében a maximális légszennyező anyag koncentráció meghaladja a levegő 

védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott 

hatástávolsághoz tartozó koncentrációkat. A Korm. rendelet értelmében a legnagyobb hatástávolság az 

„A” feltétel alapján határozható meg, vagyis a felületi forrás határától 

- kacsa esetében: 229 m (ÉNY-i irányba); 

- brojler esetében: 170 m (ÉNY-i irányba). 

 

A levegőtisztaság-védelmi hatásterületet az ammónia kibocsátás határozza meg, tehát a telep 

hatásterülete 229 m, amit a kacsatartás határoz meg. A korábban kijelölt hatásterület nem 

módosul. 

A környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a védelmi övezetet a 203-19/2017. 

számú határozatában nevelőépületek (diffúz forrás) határoló falaitól számított 238 méter széles sáv által 

lehatárolt területben határozta meg, a kijelölt védelmi övezetet a továbbiakban is fenn kell tartani, ezért a 

Kormányhivatal a IV. szakasz 3.1 pontjában rendelkezett róla. A védelmi övezet térképi ábrázolása a 

határozat 2. sz. mellékletét képezi. 

A Korm. rendelet 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 Korm. rendelet 5.§ (5) bekezdése alapján „A területi környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet 

kijelölése során a (4) bekezdésben előírt 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 

300 méternél kisebb a hatásterület és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül.” 

A levegőtisztaság-védelmi hatásterületen belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, 

szociális és igazgatási épület nem található. 

A legközelebbi lakóingatlanok a terület telekhatárához mérve az Ibrány-Csúr településrészen található 

lakóterületen találhatók, a tervezési terület telekhatárától Ny-ra kb. 256 méter távolságra. 

A Korm. rendelet 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 rész IV. 3.3. pontjában foglaltakat 

írta elő a Kormányhivatal. 

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

ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011.(I.14.) VM rendelet 15. § (4) 

bekezdése alapján bűzkibocsátó források esetén a kibocsátó forrás szagkibocsátását a 

környezetvédelmi hatóság döntésétől függően évente vagy kétévente olfaktometriás méréssel kell 
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ellenőrizni. A határozat rendelkező rész IV.3.3.5. pontjába foglalt szagkibocsátás mérését első 

alkalommal 2021. május 04.-ben határozta meg az egységes környezethasználati engedély szerinti 

tevékenység megkezdésének figyelembe vételével, azt követően az előzőek alapján  évenkénti 

gyakorisággal írta elő a Kormányhivatal. 

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 Kormányhivatalnak a Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése alapján - 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 forrást a határozat rendelkező részének IV.3.2. pontja tartalmazza.  

A légszennyező forrásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget a Kormányhivatal a Korm. rendelet 

31. § (1), (2), (4) bekezdései és 32. § (1), (2), (4) bekezdései állapította meg. 

A határozat rendelkező részének IV.3.4.1. pontja szerinti jelentés tartalmi követelményeit a Korm. 

rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza. 

A határozat rendelkező részének IV.3.4.2. pontja szerinti jelentés tartalmi követelményeit a Korm. 

rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. 

A telephely teljes bűzkibocsátását az istállók, a fedett trágyatároló, illetve a telephely egyéb, nem fedett 

területeinek (pl. trágyamozgatás) kibocsátásai együttesen határozzák meg, ezért egy állattartó telep egy 

diffúz forrásnak minősül, amelynek a módosítását a környezethasználó LAL változásjelentés formájában 

már 2020. április 21.-én elvégzett.  

A levegőtisztaság-védelmi követelményeket a Kormányhivatal a Khvr. 20.§ (4) bekezdése és Korm. 

rendelet 26.§ (3) bekezdése alapján állapította meg. 

Éghajlatvédelem: 

A benyújtott dokumentáció tartalmazza a beruházás érzékenységének elemzését, a telepítési hely és a 

feltételezhető hatásterület kitettségének értékelését, az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a 

lehetséges hatások elemzését. Az értékelés alapján a dokumentáció megállapítja, hogy általánosságban 

a telep létesítményei érzékenyek az klímaváltozás hatásaira, a tervezett adaptációs intézkedésekkel a 

beruházás ellenálló lesz az éghajlat kedvezőtlenebb irányba történő változásával szemben. 

Zajvédelem: 

A szakértő a zajvédelmi számítást a SoundPLAN Essential 4.1 számítógépes programmal készítette. A 

legnagyobb hatásterület a zajforrásként értelmezett ventilátoroktól a számítások alapján nappal: 103-149 

m között, éjjel: 194-311 m között van. 

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

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

(3) a) pontja alapján zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges. 

Szállítási tevékenység csak a nappali időszakban történik.  

A szállítás miatti gépjárműforgalom a megadott szállítási adatok alapján nem okoz 3 dB mértékű járu-

lékos zajterhelés-változást a szállítási útvonalon. 

Természetvédelem: 

A baromfitelep területe és annak környezete nem tartozik az országos jelentőségű védett természeti-, ill. 

a Natura 2000 területek közé. Továbbá a terület nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet, 
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valamint közvetlenül nem érinti az Országos Ökológiai Hálózatot. A 97629 azonosítójú az Országos 

Ökológiai Hálózat részét képező ökológiai folyosó a teleptől délre ~80 m-re található. 

A szomszédos területek művelt, emberi beavatkozás hatása alatt álló élőhelyek. A telephelyet keletről, 

délről és nyugatról gyepek, északról az Ibrányi (II) csatorna és szántók határolják. Az állandó emberi 

hatás együttesen alakították ki a jelenlegi degradált növényközösséget és állatvilágot. 

A telephely botanikai vizsgálata során védett vagy megőrzésre érdemes növénytársulást, növényfajt nem 

találtak. Összegezve a területről elmondható, hogy az élőhely biodiverzitása alacsony. Tekintve a 

területen az elmúlt évek használatának jellegzetességeit, valamint az élőhelyek jelenlegi állapotát nem 

valószínű, hogy a természetvédelem szempontjából jelentős növényfajok jelennének meg a területen. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv (Tvt.) rendelkezései szerint: 

„1. § E törvény célja: 

a) a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokfélesé-

gének általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, továbbá a társa-

dalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése; 

3. § (1) A törvény hatálya kiterjed valamennyi természeti értékre és területre, tájra, továbbá a velük 

kapcsolatos minden tevékenységre, valamint a nemzetközi egyezményekből és együttműködésből 

fakadó természetvédelmi feladatokra, kivéve, ha nemzetközi egyezmény másként rendelkezik. 

6. § (1) A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá jellemző 

természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra jellegzetességeivel együtt, 

ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges (ember által létrehozott) környezeti 

elemek. 

(2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és 

természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatá-

rozó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról. 

7. § (1) A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell 

a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a 

tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását. 

(2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdeké-

ben: 

a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi 

elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai 

összehangolásával történő tájba illesztéséről; 

e) biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és 

berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez.” 

A tájbaillesztés célja a tájban bekövetkező antropogén eredetű változásoknak a természeti adottságok-

hoz való igazítása, közelítése, a meglévő természeti, táji értékekkel való összhang megteremtése, vala-

mint az értékek károsodásainak mérséklése, kiküszöbölése. Amennyiben az adott létesítmény, épület 

elhelyezésével, fizikai jellemzőinek alakításával nem érhető el a természet- és tájvédelmi szempontból 

kívánatos eredmény, járulékos módszerek alkalmazására van szükség. Ezek közé tartoznak a műszaki 

megoldások (tereprendezés, vízgazdálkodási létesítmények, építészeti szerkezetek, természetvédelmi 

műtárgyak), valamint a növénytelepítés. 

43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, 

szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- 

vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 
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A Kormányhivatal a 203-19/2017. számú határozatával Demeter Balázs e.v. részére az Ibrány, 0273 

hrsz-ú területen folytatott baromfinevelő tevékenységre egységes környezethasználati engedélyt adott. 

Az engedély természetvédelmi szempontból az alábbi előírásokat tartalmazta:  

„5.4 A telep tájba illesztését megfelelő takarást biztosító többszintű (elsőrendű fafajok, másodrendű 

fafajok, cserjék) takarónövényzet telepítésével kell biztosítani (akár a meglévő vegetáció egy részének 

meghagyásával). A takarófásítást legkésőbb a tevékenység megkezdésétől számított 1 éven belül 

szakszerűen (talaj-előkészítés majd csemeteültetés) el kell telepíteni, és a telep üzemelési ideje alatt 

fenn kell tartani (ápolás, pótlás). 

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

meg kell terveztetni. A tervező figyelmét fel kell hívni arra, hogy a fásítás célja a telep tájba illesztése, 

azaz a lehető legrövidebb időn belül a lehető legnagyobb mértékű takarás, az alkalmazandó fajokat a 

fenti cél figyelembevételével kell megválasztani.  

5.6 A fásítást elsősorban tájhonos fafajok és cserjék nemesítetlen változataival kell megtervezni. 

Amennyiben a háromszintű takarónövényzet termőhely-feltárási szakvélemény alapján igazolhatóan 

nem, vagy csak részben oldható meg tájhonos, vagy őshonos fafajokkal, idegenhonos, de nem invazív 

fajok alkalmazhatóak. Invazív fajok telepítése tilos!”  

Tekintettel arra, hogy a környezethasználó az egységes környezethasználati engedélyköteles 

tevékenységet a 1304-16/2020. számon iktatott nyilatkozata alapján 2020. május 4-én kezdte meg, ezért 

a Kormányhivatal a 203-19/2017. sz. határozat 5.4 pontjára és a Tvt. hivatkozott előírásaira figyelemmel 

a telep tájba illesztését biztosító növénytelepítés határidejét 2021. május 4. időpontban határozta meg.  

A 203-19/2017. számú határozat 5.1. alapján:  „Az ingatlanon található fehér gólya (Ciconia ciconia) 

fészek áttelepítésének engedélyezését az illetékes természetvédelmi hatóságnál (Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály) kell kezdeményezni. A fészek áttelepítése csak fészkelési időszakon kívül (augusztus 1.- 

március 15. között) történhet.” 

A környezethasználó 2017. november 28-án 9708-1/2017 ügyszámon kérelmet nyújtott be a 

Kormányhivatalhoz a telephelyen található fehér gólya fészek áthelyezésével kapcsolatban. Az 

engedélyt 2018. február 14.-én 357-3/2018 számú határozatban megkapta. 2018. április 10-én a 

környezethasználó jelentést tett a Főosztályra arra vonatkozóan, hogy a fészek áthelyezése megtörtént. 

Fentiek alapján a tevékenység további folytatásával szemben természet- és tájvédelmi szempontból 

kizáró ok nem merült fel, a rendelkező részben tett előírások betartása esetén a tevékenység természet-

védelmi érdeket nem sért. 

Az elérhető legjobb technikának való megfelelés: 

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság 2017/302 végrehajtási határozata a 2010/75/EU 

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

keztetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A BAT 

következtetéseknek való megfelelés végső határideje 2021. február 15. 

A felülvizsgálati dokumentáció a végrehajtási határozatban foglaltak figyelembevételével került kidolgo-

zásra. 

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

séges környezethasználati engedélyben rendelkezik a tevékenység végzésének feltételeiről. A benyújtott 

dokumentációban az elérhető legjobb technikáknak való megfelelés érdekében bemutatott technikákat, 

intézkedéseket a Kormányhivatal elfogadja. 

A tevékenység vonatkozásában, azaz a telephelyen folytatott intenzív baromfitenyésztés az ipari 

kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb 
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technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek, az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés 

tekintetében történő meghatározásáról szóló végrehajtási határozatában foglaltaknak való megfelelését 

jelen határozat 3. számú melléklete tartalmazza. 

A Kormányhivatal a határozat IV. szakasz 1.5. pontjában BAT-tal összefüggő kibocsátási szinteket 

határozott meg az összes kiválasztott nitrogén, az összes kiválasztott foszfor és a levegőbe jutó 

ammónia vonatkozásában, a dokumentációban foglaltakra is figyelemmel. A kibocsátási szintek 

monitorozását a Kormányhivatal a telephely felülvizsgálatakor határozza meg. 

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

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

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

határozat IV. szakasz 1.5 pontjában meghatározott kibocsátási határértékek alkalmazását vállalta. 

Továbbá a környezethasználó vállalta, hogy az állattartó telep elérhető legjobb technikáknak (BAT) 

való megfelelés érdekében jelen határozat 3. számú mellékletében választott technikákat 

alkalmazza. 

Környezetkárosodás megelőzése: 

A Demeter Balázs e.v. (4484 Ibrány, Árpád u. 20. - KÜJ száma: 101 125 176), Ibrány, 0273 hrsz. alatti 

baroimfitelep Üzemi Kárelhárítási Tervének jóváhagyása 2020. június 4-én a Kormányhivatalnál 

megtörtént. A Kormányhivatal Ibrány, 0273 hrsz. alatti baromfitelep Üzemi Kárelhárítási Tervét a 1304-

24/2020. számú (203-19/2017. számú egységes környezethasználati engedélyt) módosító határozatával 

hagyta jóvá. 

A 1304-24/2020. számú módosító határozat tartalma a 2020-ban a telephelyre lefolytatott felülvizsgálati 

eljárást lezáró 3769-9/2020. számú határozatba átemelésre került. Mivel a 3769-9/2020. számú 

egységes környezethasználati engedélye jelen határozat véglegessé válását követően hatályát veszti, a 

Kormányhivatal a baromfitelep Üzemi Kárelhárítási Tervére megadott jóváhagyását, az ahhoz 

kapcsolódó előírásait és indokolás részét jelen határozatba átemeli. 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése és 6. sz. melléklete II. táblázatának 5. pontja 

alapján az eljáró hatóság az 1304-23/2020. számú ügyiratában a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) szakhatósági állásfoglalását 

kérte. 

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

Katasztrófavédelmi Igazgatóság) 36500/2258-5/2020.ált. számon adott szakhatósági állásfoglalást az 

üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásához.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 

12-14.), mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság a 36500/2258-5/2020.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásában a határozat rendelkező rész 7.2 pontjába foglalt előírásait, szakhatósági 

hozzájárulását az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyására vonatkozóan az alábbiak szerint indokolta: 

„A Főosztály 2020. május 11-én érkezett 1304-23/2020. számú megkeresésében Demeter Balázs 

(4484 Ibrány, Árpád u. 20.) mint környezethasználó megbízásából eljáró Kocsis Zoltán (4030 

Debrecen, Kiss Áron u. 22/A.) által kérelmezett, a Ibrány, 0273. hrsz.-ú baromfinevelő telepre a 1304-

13/2020. számú határozattal módosított 203-19/2017. számon kiadott egységes környezethasználati 

engedély módosítása (üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyása) ügyében indult eljárásban kérte a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását. 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 13. és 14. pontja 

alapján: 
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 „A tevékenységnek, létesítménynek a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, valamint a vizek 

állapotára gyakorolt hatás vizsgálata.” 

„A tevékenységnek, létesítménynek vízbázisra, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására 

gyakorolt hatás vizsgálata.” 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 

szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6.§ (5) bekezdése alapján az elkészített üzemi kárelhárítási 

tervet megvizsgálta és megállapította, hogy a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának 

rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben, valamint az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. 

számú melléklet 9. számú táblázatának 13. és 14. pontjában foglalt követelményeknek vízgazdálkodási 

és vízvédelmi szempontból megfelel, ezért az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásához hozzájárult. 

A tevékenység vízbázis, illetve vízvédelmi szempontból a felszíni és felszín alatti vizekre 

károsító hatással nem jár, a károsító hatás megelőzhető, kizárható. A tevékenység az árvíz és a 

jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a benyújtott dokumentumokból és a rendelkezésére álló adatokból 

az alábbiakat állapította meg: 

 A tervezett baromfinevelő telep megvalósítása kapcsán az ügyfél 1304-13/2020. számú 

határozattal módosított 203-19/2017. számú egységes környezethasználati engedélyt kapott a 

környezetvédelmi hatóságtól. Az eljárásban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/2258-

1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalást adott, melynek előírásai beemelésre kerültek az 

egységes környezethasználati engedélybe.  

 Az Ibrány 0273 hrsz.-ú. területen található telephelyen megvalósult baromfinevelő telep 

vízellátása, vízkezelése és csapadékvíz-elvezetése vonatkozásában a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 36500/2058-9/2020. ált. számú vízjogi létesítési engedélyt adott, melynek 

érvényességi ideje 2023. április 30. A vízjogi létesítési engedély a mai napon még nem végleges. 

 A vízjogi létesítési engedély üzemeltetésre nem jogosít. A végleges üzembe helyezést követő 60 

napon belül meg kell kérni a vízjogi üzemeltetési engedélyt a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. 

Ennek hiányában a létesítmény nem üzemeltethető. 

 Az Ibrány 0273 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfinevelő telep vízellátását biztosító 1. számú 

mélyfúrású kútra (vksz.: 2/162-1972.) vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély ismételt kiadására 

irányuló eljárás a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt 36500/3169/2020.ált. számon 

folyamatban van. 

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

vízjogi 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 vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva az üzemi 

kárelhárítási terv jóváhagyásához hozzájárult, tekintettel arra, hogy a tevékenységhez 

kapcsolódó vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények az előírások maradéktalan 

betartásával biztosíthatók, illetve az üzemi kárelhárítási terv a környezetkárosodás 

megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben 

foglaltaknak megfelel. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

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

közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 
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29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 14. és 15. pontjaiban 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 környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. 

§ (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

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

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

eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését 

vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.  

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

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

károsítana. 

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

érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 

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

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

megfelelőséget. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva az üzemi 

kárelhárítási terv jóváhagyásához hozzájárult, tekintettel arra, hogy a tevékenységhez kapcsolódó 

vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények az előírások maradéktalan betartásával biztosíthatók, 

illetve az üzemi kárelhárítási terv a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 

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

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

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

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

29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 13. és 14. pontjaiban 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 Katasztrófavédelmi Igazgatóság 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. 

pontjában meghatározott hatáskörében és 2. számú melléklet 7. pontjában megállapított 

illetékességében jár el. 

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 Kormányhivatal a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. 

(IV.26.) Korm. rendelet 6. § (6) bek. alapján az 1304-22/2020. sz. végzésében a hatósági eljárás 

megindulásáról tájékoztatta a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot, mint ügyfelet. A Felső-Tisza-

vidéki Vízügyi Igazgatóság az ügyben nyilatkozatot nem tett. 

A Kormányhivatal a kérelemben, valamint a szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat figyelembe véve 

megállapította, hogy az üzemi kárelhárítási terv megfelel a környezetkárosodás megelőzésének és 

elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt 

követelményeknek, ezért azt a rendelet 6. § (5) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak 
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szerint jóváhagyta és az egységes környezethasználati engedély IV. fejezet 9. pontját ennek 

megfelelően módosította. 

A Kormányhivatal a határozat rendelkező részének 9.2.3. pontjában megállapította a következő 

felülvizsgált kárelhárítási terv környezetvédelmi hatósághoz történő benyújtásának határidejét. 

Felügyeleti díj: 

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

környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének 

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

díj fizetésére köteleztem. A díj mértéke 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint. A felügyeleti díjat a 

rendelet értelmében minden év február 28-ig kell egy összegben átutalási megbízással teljesíteni. A 

befizetett felügyeleti díjról a Kormányhivatal számlát állít ki, és azt a befizetést követő harminc napon 

belül megküldi a környezethasználónak. 

A környezethasználónak a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezet-

használatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII.04.) Korm.rendelet alapján környezetvédelmi meg-

bízottat kell alkalmaznia, melyre vonatkozóan a Kormányhivatal a rendelkező rész IV. szakasz 12.1. 

pontjában tett előírást. A környezetvédelmi megbízott képesítési előírásait a környezetvédelmi megbízott 

alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII.04.) KTM rendelet tartalmazza. 

A Kormányhivatal az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejét a 314/2005. (XII.25.) 

Korm. rendelet 20/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg. 

A baromfitelep, mint a környezeti alapnyilvántartásról szóló 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 adatok (Telephely KTJ szám, Létesítmény KTJ szám) a 78/2007. (IV.24.) 

Korm. rendelet 9. §-ának megfelelően, jelen határozat rendelkező részében feltüntetésre kerültek. 

A környezethasználó által az Ibrány, 0273 hrsz. alatti telephelyen végzett tevékenység felülvizsgálatát 

tartalmazó dokumentációt, a környezeti hatásvizsgálati- és egységes környezethasználati engedélyezési 

dokumentációt, az Üzemi kárelhárítási tervet, a megkeresett szakhatóság állásfoglalásait, a szakkérdés 

vizsgálata során tett nyilatkozatok és a Kormányhivatal rendelkezésére álló egyéb információk alapján 

megállapítható, hogy a baromfitenyésztési tevékenység jelen határozat rendelkező rész IV. szakaszában 

megadott előírások betartása mellett a környezetet nem veszélyezteti, a környezetre gyakorolt hatásai 

elviselhetők, és az alkalmazott technológia a határozat 2. számú mellékletében foglaltak 

vonatkozásában az elérhető legjobb technika jelenlegi állásának megfelel, ezért a Kormányhivatal 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. § alapján jelen 

határozattal kiadja. Ezzel egyidejűleg a Kormányhivatal a korábbi 3769-9/2020. sz. egységes 

környezethasználati engedélyt hatályon kívül helyezi. 

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A. § (11) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az egy-

séges környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt 

szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti. 

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A. § (12) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a felül-

vizsgálat eredményeképpen a következő döntéseket hozhatja: 

a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasz-

nálati engedélyt, vagy 

b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékeny-

ség felhagyására vonatkozó kötelezettségeket. 
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Mivel a módosítás törvényi feltételei fennállnak, ezért az egységes környezethasználati engedély módo-

sításra került. 

Az eljárás eredményeképpen a Kormányhivatal a 3769-9/2020. számú határozatba foglalt egységes 

környezethasználati engedélyt jelen határozat véglegessé válását követően hatályon kívül helyezi és új 

egységes környezethasználati engedélyt ad a rendelkező részben meghatározott környezethasználó 

részére. 

A Kormányhivatal levegőtisztaság-védelmi hatáskörét a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 36. § (1) 

bekezdése biztosítja. 

A Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és 

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

Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, 13. § (1) bekezdés c) pontja és (2) 

bekezdése, illetékességét a 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

A határozat a fenti jogszabályhelyeken túl a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezet-

használati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján, a 11. sz. melléklet 

szerinti tartalommal került kiadásra, az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdésben meghatározott formában 

és tartalommal. 

A határozat ellen a közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdés rendelkezése biztosítja. 

A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: 

Kp.) 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 

39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A keresetlevél tartalmi követelményeit a Kp. 37. §-a 

határozza meg.  

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény (továbbiakban E-ügyintézési tv.) alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett a 

keresetlevelet is kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben 

meghatározott módon nyújthat be. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az E-

ügyintézési tv. 9. §-a határozza meg. 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági 

eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendeletben foglaltak szerinti 

nyomtatványon is előterjesztheti (19. számú melléklet). Amennyiben a személyesen eljáró természetes 

személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu igénybevételével 

nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére. Ezen esetben a keresetlevél a https://e-

kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával nyújtható be a 

közigazgatási döntést hozó szervnél. 

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha 

egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, s azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson 

kívül a határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek 

elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.  

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét és a megfizetésének módját az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban Itv.) 45/A. §-a és a 74. §-a határozza meg. 

A kérelemre indult eljárás igazgatási szolgáltatási díja a Díjrendelet 2. § (1)-(3) bekezdése és a 2. sz. 

melléklet 1. főszáma, 3. sz. melléklet 10.1. főszáma alapján került meghatározásra. 

A Kormányhivatal a határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak 

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

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
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A Kormányhivatal a határozatot teljes körű meghatalmazás alapján közli a Barna Sándor 

környezetvédelmi szakértővel, (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.), mint a környezethasználó 

meghatalmazottjával. 

Nyíregyháza, 2020. november 16. 

 

Román István  

kormánymegbízott 

nevében és megbízásából  

 

Rozinka Zsolt Illés 

főosztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozatot közöljük: 

Véglegessé válás előtt: 

Elektronikus úton: 
1. Barna Sándor, (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) 
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztály (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.)  
3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály (4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.) 
4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Erdő 

sor 5.) 
5. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 19.) 
6. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2.) 

Helyben: 
7. Irattár 

Véglegessé válás után: 

Elektronikus úton: 
1. Barna Sándor, (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) 
2. Kötelezés Nyilvántartás; véglegessé válást követően a véglegesítést végző munkatárson 

keresztül elektronikus úton 
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1. sz. melléklet a 3769-32/2020. sz. határozathoz 

 

Adatrögzítés és jelentéstétel a Kormányhivatal részére 

 

Beszámoló 
Beszámolás 

gyakorisága 
Beadási határidő 

Éves hulladék bejelentés 

2.5. pont 
évente március 1. 

Olfaktometriás mérésről készült jegyzőkönyv 

3.3.5. pont 

első alkalommal 

2021. május 4., majd 

évente 

a mérés elvégzését követő 30 

napon belül 

Légszennyezés Mértéke (LM) éves jelentés 

3.4.1. pont 
évente március 31. 

Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben 

bekövetkező változás  

3.4.2. pont 

eseti 
változás bekövetkezésétől számított 

30 napon belül 

Takarófásítás telepítése 

5.1. 
eseti 2021. május 4. 

Energia hatékonysági belső audit 

6.3. pont 
5 évente 

engedély ötéves felülvizsgálatával 
egyidejűleg 

Üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálat 

9.2.3 
5 évente 2025. augusztus 31. 

BAT szerinti kibocsátási szintek igazolása 

10.2. pont (1.5.1., 1.5.2., 1.5.3. pont) 
évente 

2021. február 15-től minden év 

április 16.-a 

Éves környezetvédelmi jelentés 

10.3. pont 
évente április 16. 

Havária események összefoglaló jelentése 

11.1. pont 
eseti 

az eseményt követő  

legrövidebb időn belül 

Panaszt részletező beszámoló megküldése 

11.2. pont  
eseti 

panasz beérkezését követő  

1 hónapon 

Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat 

11.4. pont 
5 évente legkésőbb 2025. augusztus 31. 

Felügyeleti díj  

13.1. pont 
évente február 28. 

Állapotrögzítő beszámoló készítése és 

benyújtása  

14.3. pont 

egyszer 
tevékenység szüneteltetését, 

felhagyását követő 30 napon belül 
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2. sz. melléklet a 3769-32/2020. sz. határozathoz 

A védelmi övezetet tartalmazó térképmásolat 
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3769-32/2020. sz. határozat 3. számú melléklete 

A baromfinevelő telepen alkalmazott technológia megfelelése az elérhető legjobb technikának (BAT) 

 

Környezetirányítási rendszerek (EMS) – 1. BAT 

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. 

10) kifejezetten az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztési ágazat vonatkozásában a BAT-nak az 
EMS-be kell foglalnia a következő jellemzőket: zajvédelmi intézkedési terv (lásd 9. BAT); 
bűzszennyezés elleni intézkedési terv (lásd 12. BAT). 



 38 

Az alkalmazási terület szempontjából lényeges technikai megfontolások 

A környezetirányítási rendszer hatálya (például részletessége) és jellege (például szabványosított vagy 
nem szabványosított) a gazdaság természetével, méretével és összetettségével, valamint lehetséges 
környezeti hatásainak körével függ össze. 

Megfelelőség, a telepen alkalmazott eljárás 

A BAT-következtetésekben felsorolt és bemutatott technikák nem előíró jellegűek és nem teljes körűek. 
Használhatók egyéb olyan technikák, amelyek legalább egyenértékű környezetvédelmet biztosítanak. 

A törzstenyésztéstől a fogyasztó asztaláig a nyomonkövethetőség biztosítható és garantált a kiváló 
minőség, melyet az ISO 22000, IFS, BRC minőségbiztosítási rendszer működtetése is biztosít. 

A vállalkozás célja, hogy mezőgazdasági termelő tevékenységünket társadalmilag felelős módon 
végezzék, és üzleti tevékenységünkből származó nyereségünkből a működési közegünket jelentő 
környezetünk és a közösség fejlődéséhez is hozzájáruljanak.  

Mezőgazdasági termelő vállalatként működésükben a természetnek meghatározó szerepe van, ezért a 
természeti erőforrások és környezetünk védelme számunkra kiemelt fontosságú.  

A vállalkozás tudatos környezetpolitikát gyakorol. Az állattartó telep rendelkezik az Európai Uniós 
normáknak megfelelő technológiával, szigorúan betartják az erre vonatkozó előírásokat a környezet 
túlzott terhelésének elkerülése érdekében. 

A rendszer üzemeltetése a környezetvédelmi előírások szigorú betartása mellett üzemel. 

Az üzemelés során az üzemelési paramétereket folyamatosan ellenőrzik és optimalizálják. 

Jó gazdálkodás – 2. BAT 

1. táblázat 2. BAT A környezeti hatások megelőzése vagy csökkentése, továbbá az általános 
teljesítmény javítása érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyikének alkalmazását jelenti. 

 Technika 
Alkalmaz-
hatóság 

Megfelelőség, a telepen 
alkalmazott eljárás 

a 

Az üzem/gazdaság helyének megfelelő 
meghatározása és a tevékenységek helyére 
vonatkozó rendelkezések annak érdekében, 

hogy: 
csökkentsék az állatok és az anyagok (a trágyát 

is ideértve) szállítását; 
biztosítsák a védendő érzékeny területektől való 

megfelelő távolságot; 
vegyék figyelembe az uralkodó éghajlati 

viszonyokat (pl. szél és csapadék); 
mérlegeljék a gazdaság lehetséges jövőbeli 

fejlesztési kapacitását; 
előzzék meg a vízszennyezést. 

Nem feltétlenül 
alkalmazható 
általánosan a 

meglévő 
üzemekre/ 

gazdaságokra. 

A telep telepítési helyének 
kiválasztásakor figyelembe 

vették a terület meteorológiai 
egyéb klimatikus adottságait. 
A lakott ingatlanok távolsága 

megfelelő, a tevékenység 
kibocsátásai nem zavarják a 

lakosságot. 

b 

A személyzet oktatása és képzése, különösen a 
következők vonatkozásában: 

vonatkozó szabályozások, állatállomány 
tartása, állategészségügy és állatjólét, 

trágyakezelés, munkavállalók biztonsága; 
trágya szállítása és kijuttatása; 

tevékenységek tervezése; 
veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-

kezelés; 
a berendezések javítása és karbantartása. 

Általánosan 
alkalmazható. 

A telepen alkalmazandó 
munkások megfelelő 

szakképesítéssel rendelkeznek, 
ismerik a kárelhárítási terveket 
és az abban foglalt kárelhárítási 

megoldásokat. 

c 

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

szennyeződésének kezelésére. Ez a 
következőket foglalhatja magában: 

Általánosan 
alkalmazható. 

A telep kárelhárítási tervet készít 
az előírásoknak megfelelően. 
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a gazdaság vízvezeték-rendszerét és a víz-
/szennyvízforrásokat feltüntető tervrajz; 

cselekvési terv lehetséges problémák esetén 
(pl. tűz, hígtrágyatároló szivárgása vagy 
összeomlása, a trágyahalmokból való 
ellenőrizetlen elfolyás, olajkiömlések); 

szennyezéshez vezető váratlan események 
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: 
hígtrágyatárolók bármilyen károsodás, romlás 

vagy szivárgás esetén; 
hígtrágyaszivattyúk, keverők, szeparátorok és 

öntözők; 
a víz- és takarmányellátó rendszerek; 
szellőztetőrendszer és hőérzékelők; 

silók és szállítóberendezések (pl. szelepek, 
csövek); 

légtisztító berendezések (pl. rendszeres 
vizsgálattal). 

Ez kiterjedhet a gazdaság tisztaságára és a 
kártevők kezelésére. 

Általánosan 
alkalmazható. 

A javítási és karbantartási 
feladatokat az üzemeltető 

üzemeltetési szabályzatban 
rögzíti. 

e 
Az elhullott állatok oly módon való tárolása, ami 

megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat. 
Általánosan 

alkalmazható. 

Az elhullott állati tetemeket 
engedéllyel rendelkező 
vállalkozás szállítja el. 

 

Takarmányozás – 3.-4. BAT 

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. 

2. táblázat 3. BAT előírásnak való megfelelés 

 
Technika 

 
Alkalmaz-
hatóság 

Megfelelőség, a telepen 
alkalmazott eljárás 

a 

A nyersfehérje-tartalom csökkentése 
nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, amely az 

energiaszükségletekre és az emészthető 
aminosavakra épül. 

Leírás: 
A nyersfehérje-adagolás többleteinek 

csökkentése annak garantálásával, hogy az ne 
lépje túl a takarmányozási ajánlásokat. Az 

étrendet kiegyensúlyozzák, hogy az megfeleljen 
az állat energiaszükségleteinek és az 

emészthető aminosavaknak. 

Általánosan 
alkalmazható. 

 

 

 

A takarmányozásra használt 
tápok tartalmaznak az állatok 
szükségleteinek megfelelően 
különböző aminosavakat, ill. 
enzimeket.  A takarmány 
összetétele korcsoportoknak 
megfelelően folyamatosan 
változik, beltartalmilag optimális, 
az állatok mindig azt a 
takarmányt kapják, amelyre 

b 

Többfázisú takarmányozás a tenyésztési 
időszak egyedi követelményeihez igazodó 

étrend kialakításával. 
Leírás: 

A takarmánykeverék pontosabban megfelel az 

Általánosan 
alkalmazható. 
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állatok igényeinek, az energia, aminosavak és 
ásványi anyagok szempontjából, az állat 
tömegétől és/vagy a termelési szakasztól 

függően. 

szükségük van. 

A brojlereket többfázisú 
nevelőtáppal etetik. 

A pecsenyekacsákat az első két 
hétben morzsázott, illetve 3 mm-
es granulált pecsenyekacsa 
indítótáppal, majd 42 napos 
korig 5 mm-es granulált 
pecsenyekacsa nevelőtáppal, s 
a hízlalás végén befejező táppal 
etetik. 

A keveréktakarmányok 

beltartalmi értékei az életkor 

szerinti igénynek megfelelően 

optimalizált. 

 

c 

Szabályozott mennyiségű esszenciális 
aminosavak hozzáadása az alacsony 

nyersfehérje-tartalmú étrendhez. 
Leírás: 

A fehérjében gazdag takarmányok bizonyos 
mennyiségét felváltják alacsony fehérjetartalmú 

takarmányokkal, hogy tovább csökkenjen a 
nyersfehérje-tartalom. Az étrendet szintetikus 
aminosavakkal egészítik ki (pl. lizin, metionin, 

treonin, triptofán, valin), így az aminosav-
profilban nem mutatkozik hiányosság. 

Az 
alkalmazhatósá

g korlátozott 
lehet, ha 
alacsony 

fehérjetartalmú 
takarmány 
gazdasági 

szempontból 
nem áll 

rendelkezésre. 
Szintetikus 
aminosavak 

nem 
alkalmazhatók 

az ökológiai 
állattenyésztésb

en. 

d 
Az összes kiválasztott nitrogént csökkentő 
engedélyezett takarmány-adalékanyagok 

alkalmazása. 

Általánosan 
alkalmazható. 

 

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén 

Paraméter Állatkategória 
Vállalt határérték - kiválasztott N 

kg-ja/állatférőhely/év 

Összes kiválasztott nitrogén, N-
ben kifejezve. 

Brojler 0,6 

Összes kiválasztott nitrogén, N-
ben kifejezve. 

Kacsa 0,8 

 

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: 

3. táblázat 4. BAT előírásnak való megfelelés 

 Technika Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a 

Többfázisú takarmányozás a tenyésztési 
időszak egyedi követelményeihez igazodó 

étrend kialakításával. 
Leírás: 

A takarmányban a foszfortartalmat pontosabban 
igazítják az állatok foszforszükségletéhez, az 
állat tömegétől és/vagy a termelési szakasztól 

függően. 

Általánosan 
alkalmazható. 

A takarmány 
összetétele 

korcsoportoknak 
megfelelően 

folyamatosan változik, 
beltartalmilag optimális, 
az állatok mindig azt a 

takarmányt kapják, 
amelyre szükségük van. b 

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

fitáz) alkalmazása. 
Leírás: 

A takarmányhoz vagy vízhez (az 1831/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint) 

A fitáz nem feltétlenül 
alkalmazható az 

ökológiai 
állattenyésztésben. 
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engedélyezett anyagokat, mikroorganizmusokat 
vagy készítményeket adnak, például enzimeket 

(fitáz), ami kedvezően befolyásolja a 
takarmányhatékonyságot pl. azáltal, hogy javítja 

a takarmányokban lévő fitin-foszfor 
emészthetőségét vagy hatással van a gyomor-

bélrendszer flórájára. 

c 
Könnyen emészthető szervetlen foszfátok 
alkalmazása a takarmány hagyományos 

foszforforrásainak helyettesítésére. 

A könnyen emészthető 
szervetlen foszfátok 

elérhetőségének korlátai 
között általánosan 

alkalmazható. 

 

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor 

Paraméter Állatkategória 
Vállalt határérték - kiválasztott P2O5 

kg-ja/férőhely/év 

Összes kiválasztott foszfor, 
P2O5-ben kifejezve. 

Brojler 0,25 

 

Hatékony vízfelhasználás – 5. BAT 

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

4. táblázat 5. BAT előírásai 

 Technika Alkalmazhatóság 

a A vízfelhasználás nyilvántartása. Általánosan alkalmazható. 

b A vízszivárgás feltárása és javítása. Általánosan alkalmazható. 

c 
Magasnyomású tisztítók használata az állatok tartására 

szolgáló hely és a berendezések tisztítására. 

Nem alkalmazható száraz tisztítási 
rendszereket alkalmazó 

baromfitenyésztő üzemekben. 

d 

A konkrét állatkategória szempontjából alkalmas 
berendezések (pl. önitató, kerek itató, itatóvályú) 
megválasztása és használata a víz (ad libitum) 
elérhetőségének egyidejű biztosítása mellett. 

Általánosan alkalmazható. 

e 
Az ivóvíz-berendezés kalibrálásának rendszeres 

ellenőrzése és (szükség esetén) átállítása. 
Általánosan alkalmazható. 

f 
A nem szennyezett esővíz tisztításra történő 

újrahasznosítása. 

Nem feltétlenül alkalmazható meglévő 
gazdaságokban a nagy költségek 

miatt. 
A biológiai védelmi kockázat 

korlátozhatja az alkalmazhatóságot. 

 

Az itatás szopókás itató rendszerrel működik, azok magasságát mindig a madarak életkorához kell 
beállítani. Fontos, hogy a vízátfolyás mértéke megfelelő legyen, a vízfelvételnek ugyanis fontos hatása 
van a végsúlyra. A nevelés teljes időszaka alatt a madarak az ivóvízhez korlátlanul hozzáférnek. 

Függesztett itatóberendezést alkalmaznak, melyhez gyógyszeradagoló csatlakozik. A berendezés 
szelepes („szopókás”) megoldású önitató jellegű, így víztakarékos és nem nedvesíti az almot. 

A berendezések mosása minimális vízfelhasználással történik. 

Az istállókban a takarításhoz használt berendezések megfelelő szelepekkel, ill. elzáró rendszerrel 
vannak ellátva. A vízhasználatot minden istállóban külön mérik. 
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Üzemeltetési szabályzat szerint folyamatosan ellenőrzik a szivárgásokat. 

Szennyvízkibocsátás – 6-7. BAT 

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

5. táblázat 6. BAT előírásnak való megfelelés 

 Technika Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen alkalmazott 

eljárás 

a 
Az udvar szennyezett területének lehető 

legkisebbre korlátozása. 
Általánosan 

alkalmazható. 

A telepen alkalmazott zárt 
technológiából adódóan a telepre 
hulló csapadék nagy része nem 

szennyeződik.  
A burkolatlan területekre hulló 
szennyezetlen csapadékvíz a 

telephelyen belül a zöldfelületeken 
beavatkozás nélkül elszikkad.  

A telephely épületeinek 
tetőszerkezetéről származó 

szennyezetlen csapadékvizet zárt 
csatornahálózattal gyűjtik, és 
közvetlenül, vagy közvetve 

(tűzivíztárolón keresztül, túlfolyón és 
zárt csatornán át) vezetik be két 

ponton a telephelyet ÉNy-i oldalról 
határoló, a Felső-Tiszavidéki Vízügyi 

Igazgatóság kezelésében levő 
Ibrányi II. csatorna 0+448 és 0+587 
km szelvényébe a kezelő I-0300-
169/2020. számú vagyonkezelői 

hozzájárulása alapján.  
A csapadékvíz a trágyatárolók 
környezetében szennyeződhet, 

ahonnan a szennyezett csapadék a 
csurgalékvíz gyűjtő műtárgyba kerül.  

b 

A vízfelhasználás minimalizálása. 
Leírás: 

A szennyvíz mennyisége csökkenthető 
olyan technikákkal, mint az előtisztítás (pl. 
gépi száraztisztítás) és a nagynyomású 

tisztítás. 

Általánosan 
alkalmazható. 

A telepen technológiai szennyvíz és 
kommunális jellegű szennyvíz 

keletkezik. 
A kismértékű technológiai 

szennyvizet szigetelt aknákban 
gyűjtik, majd a szerződéses partner 

szállítja el. 

c 

A szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan 
szennyvízforrásoktól, amelyeket kezelni 

kell. 
Leírás: 

Az elkülönítés módja az elkülönített 
gyűjtés megfelelően megtervezett és 

karbantartott alagcsőrendszerrel. 

Nem feltétlenül 
alkalmazható 

meglévő 
gazdaságokban. 

A csapadékelvezetés megfelelő 
(ereszcsatornák, folyókák).  

A szennyezetlen csapadékvíz nem 
érintkezhet a kommunális 

szennyvízzel. 
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7. BAT A vízbe történő szennyvízkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák 
egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 

6. táblázat 7. BAT előírásnak való megfelelés 

 Technika Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a 
A szennyvíz elvezetése erre rendelt 

tartályba vagy hígtrágyatárolóba. 
Általánosan alkalmazható. 

A telephelyen a szociális 
épületben keletkező 

szociális szennyvizet az 
épület mellett kialakított 

AS-VARIOcomp 5K 
biológiai szennyvíztisztító 
berendezésbe, majd AS-

KRECHT 
szikkasztórendszerbe 

vezetik.  
A technológiai 

szennyvizet zárt 
rendszerben gyűjtik.  

b 

Szennyvízkezelés. 
Leírás: A kezelés módja lehet ülepítés 
és/vagy biológiai kezelés. Az alacsony 

szennyezőanyag-terhelésű szennyvizek 
esetében a kezelés eszköze lehet a gödör, 

mesterséges tó, épített vizes élőhely, 
szikkasztó stb. A szennyezőanyag 

előülepítésére szolgáló (ún. first flush) 
rendszer használható az elkülönítésre a 

biológiai kezelés előtt. 

Általánosan alkalmazható. 

 

Hatékony energiafelhasználás – 8. BAT 

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

7. táblázat 8. BAT előírásnak való megfelelés 

 Technika Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek. 

Nem feltétlenül 
alkalmazható 

meglévő 
üzemekben. 

Épületenként 4 db 
hőlégfúvó biztosítja a 

megfelelő hőmérsékletet. 
 

A szellőztetés ún. 
Euroemme kombinált 

alagút szellőzés, melyet 
sikeresen és jó 

hatásfokkal 
üzemeltetnek már 

korábban épült 
telepeknél is. 

A szellőztetésre 
beépített ventilátorok 

alacsony 
energiaigényűek és 

alacsony 
zajkibocsátással 
rendelkeznek. 

b 

A fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek, továbbá 
működtetésük optimalizálása, különösen, ahol 

légtisztító rendszereket alkalmaznak. 
Leírás: 

Ez figyelembe veszi az állatjóléti követelményeket 
(pl. légszennyező anyagok koncentrációja, 

megfelelő hőmérséklet), és több intézkedéssel 
érhető el: 

- a légáramlás automatizálása és minimalizálása, 
egyúttal fenntartva az állatok hőmérsékleti 

komfortzónáját; 

- a lehető legalacsonyabb fajlagos 
energiafogyasztású ventilátorok; 

- az áramlási ellenállás lehető legkisebb 
mértéken tartása; 

- frekvenciaátalakítók és elektronikusan 
kommutált motorok; 

- energiatakarékos ventilátorok, amelyeket az 
állattartásra szolgáló épületben mért CO2-
koncentrációnak megfelelően vezérelnek; 

Általánosan 
alkalmazható. 
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- a fűtő-/hűtő- és szellőztetőberendezések 
megfelelő elosztása, hőérzékelők és külön fűtött 

területek. 

c 

Az állatok tartására szolgáló hely falainak, 
padozatának és/vagy plafonjának szigetelése. 

Leírás: 
A szigetelőanyag lehet természetesen át nem 

eresztő, vagy át nem eresztő borítással ellátott. Az 
áteresztő anyagokat párazáró réteggel kell ellátni, 

mivel a nedvesség a szigetelőanyag 
rongálódásának legfőbb oka. 

A baromfitenyésztő gazdaságokba szánt 
szigetelőanyagok egy változata a hővisszaverő 
membrán, amely laminált műanyagfóliákból áll, 

amelyek leszigetelik az állattartó épületet a 
légszivárgástól és a nedvességtől. 

Nem feltétlenül 
alkalmazható 
természetes 
szellőzéssel 

működő 
üzemekben. A 
szigetelés nem 

feltétlenül 
alkalmazható 

meglévő 
üzemekben a 

kialakítási korlátok 
miatt. 

Az épületek megfelelő 
hőszigeteléssel 

készültek el. 

d 

Energiahatékony világítás használata. 
Leírás: 

Az energiahatékonyabb világítás a következők 
segítségével érhető el: 

i. A hagyományos volfrámizzók vagy más, csekély 
energiahatékonyságú izzók lecserélése 

energiahatékonyabb világításra, úgymint fénycső-, 
nátrium- és LED-világításra; 

ii. Villanófények gyakoriságát kiigazító eszközök, 
mesterséges világítást szabályozó berendezések, 
valamint érzékelők és belépést érzékelő kapcsolók 

alkalmazása a világítás szabályozására; 
iii. Több természetes fény beengedése, pl. 
szellőzőnyílásokkal vagy tetőablakokkal. A 

természetes fényt ki kell egyensúlyozni az esetleges 
hőveszteséggel; 

iv. Változó megvilágítási periódusokon alapuló 
világítási rendszerek alkalmazása. 

Általánosan 
alkalmazható. 

Klíma vezérlő 
automatika kerül 

beépítésre, amely a 
világítást is 

programozza. 
A brojler hizlaláshoz 

hagyományos világítási 
programot alkalmaznak. 
A megvilágítási program 
egy hosszú megvilágítási 

és egy rövid 0,5-1 óra 
sötét periódusból áll. 

Ezzel az állat 
hozzászokik a sötéthez, 
és nem okoz gondot egy 
esteleges áramszünet. 

 

Zajkibocsátás – 9.-10. BAT 

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. 

Megfelelőség, a telepen alkalmazott eljárás: A telepen a zajkibocsátásokból adódóan a lakott területeket 
terhelés nem éri. 
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10. BAT A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése 
érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 

8. táblázat 10. BAT előírásnak való megfelelés 

 Technika Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

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. 

Nem feltétlenül 
alkalmazható 

általánosan a meglévő 
üzemekre/gazdaságokra. 

A telep zajvédelmi 
hatásterületén belül 

védendő ingatlan nem 
található.  

 
Az állatok, takarmány, 
egyéb alapanyagok, 

hulladékok ki és 
beszállítása a nappali 
órákra korlátozódik. 

 
A zajjal járó rakodási 

tevékenységet 
hétköznap végzik csak. 

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. 

Meglévő üzemek 
esetében a 

berendezések 
áthelyezését a helyhiány 
vagy a magas költségek 

korlátozhatják. 

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 csökkentése érdekében. 

Általánosan 
alkalmazható. 

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). 

A 10. BAT d.iii. pontja 
csak sertéstenyésztő 

üzemekben 
alkalmazható. 

Passzív ad libitum etetők 
csak abban az esetben 

alkalmazhatók, ha a 
berendezés új, vagy azt 

lecserélték, vagy 
amennyiben az állatok 

etetését nem kell 
korlátozni. 

A telephelyen automata 
etetést alkalmaznak, 

ami a legkisebb 
zajkibocsátással jár. 

 
Zajszegény ventilátorok 

alkalmazása. 
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Porkibocsátás – 11. BAT 

9. táblázat 11. BAT Az egyes állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése 
érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 

 Technika Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

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); 

A hosszú szalma nem 
alkalmazható a 
hígtrágyaalapú 
rendszerekben. 

A telepen almos 
technológiát alkalmaznak. 

A mélyalmos istállóban 
naponta történik a 

mélyalom felülszórása 
kézzel. 

Pneumatikus 
takarmánytárolók látják el 
takarmánnyal az istállókat. 

A tárolók töltése során 
figyelnek a kiporzás 

csökkentésére. 
A tányéros brojler etető 

berendezés az egyik 
legkorszerűbb etetővonal. 

 
A szellőző rendszer az 

állatok igényeihez 
optimalizált, az istállón 
belüli levegőáramlás 
sebessége alacsony, 

ezáltal a porkibocsátás 
kedvező. 

2. Friss alom alkalmazása, alacsony 
porképződéssel járó almozási 

technikával (pl. kézzel). 
Általánosan alkalmazható. 

3. Ad libitum takarmányozás Általánosan alkalmazható. 

4. Nedves takarmány vagy pellet 
használata, vagy olajos nyersanyagok 
és kötőanyagok hozzáadása a száraz 

takarmányra épülő rendszerben. 

Általánosan alkalmazható. 

5. A pneumatikusan feltöltött, száraz 
takarmányt tároló berendezések 

porleválasztóval való felszerelése; 
Általánosan alkalmazható. 

6. A szellőztetőrendszer oly módon 
történő kialakítása és működtetése, 

amely mérsékli a levegő áramlásának 
sebességét az épületen belül. 

Alkalmazhatóságát állatjóléti 
megfontolások 
korlátozhatják. 

A telepen az elszívott levegőt nem tisztítják. 

Bűzkibocsátás – 12.-13. BAT 

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; 

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. 

Megfelelőség, a telepen alkalmazott eljárás: A telep kialakítása előtt a bűzcsökkentés lehetősége 
megvizsgálásra került a telep volumene és a lakott ingatlanok közelsége miatt. Amennyiben a területi 
adottságok miatt szagcsökkentő technológiák alkalmazása válna szükségessé, hogy a lakott ingatlanok 
környezetében kialakuló szagkoncentráció zavaró hatása minimálisra csökkenthető legyen, az alomhoz 
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adagolható segédanyagok alkalmazását javasoljuk. Ilyen lehet pl. az NCH Hungary által gyártott BioAmp 
termékek, melyek segítenek a kellemetlen szagokat kibocsátó alom/trágya szaganyagainak 
lebontásában mikrobiális úton. 

10. táblázat 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 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a 

Kellő távolság biztosítása az 
üzem/gazdaság és az érzékeny területek 

között 
Leírás: 

Az üzem/gazdaság tervezési szakaszában a 
minimális szabványtávolság 

alkalmazásával, vagy a környező 
területeken esetlegesen előforduló 

bűzkoncentráció előrejelzését/stimulációját 
szolgáló diszperziómodellezés segítségével 

kellő távolság biztosítható az 
üzem/gazdaság és az érzékeny terület 

között. 

Nem feltétlenül 
alkalmazható általánosan 

a meglévő 
üzemekre/gazdaságokra. 

A telep és a lakott ingatlanok 
távolsága megfelelő. 

b 

Olyan állattartási rendszer, amely az alábbi 
elvek valamelyikére vagy azok 

kombinációjára épül: 
az állatok és a felületek tisztán és szárazon 

tartása, a trágya kibocsátó felületének 
mérséklése, 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 beltéri környezet 
hőmérsékletének, a 
légáramlásnak és a 

sebességnek a 
csökkentése nem 

feltétlenül alkalmazható 
állatjóléti 

megfontolásokból. 

A mélyalmos rendszerben 
rendszeres a mélyalom 

felülszórásával biztosítják, 
hogy az alom száraz 

maradjon. 

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 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. 

A tetőgerinc tengelyének 
kiigazítása meglévő 

üzemekre nem 
alkalmazható 

A telepen és környezetében 
több az érdességi 

viszonyokat fokozó facsoport 
is található, mely a 

transzmissziós 
paramétereket módosítja, 

ezáltal a telep 
bűzkibocsátásának 

hatásterülete csökken. 
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e Az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása a trágyatárolásra: 

 
1. A hígtrágya vagy a szilárd trágya 

befedése a tárolás során;  

Lásd a 14. BAT b. 
pontjának 

alkalmazhatóságát a 
szilárd trágya 

vonatkozásában. 

Az állatok vágóhídra 
szállítása után a 

berendezések (etetők, itatók) 
szétszerelése történik, majd a 
tárgya-eltávolítás tolólappal, 

úgy, hogy szóródás ne 
történjen.  

Az istállóból tolólappal 
eltávolított trágyát műszaki 
védelemmel ellátott fedett 

trágyatárolóban tárolják, majd 
mezőgazdasági területre 

szállítják további 
hasznosításra.  

A kitrágyázás során 
elszóródó trágyát azonnal 

összegyűjtik és a 
szállítójárműre rakják. 

 

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); 

Általánosan 
alkalmazható. 

 

Kibocsátás szilárd trágya tárolásából – 14.-15. BAT 

14. BAT A szilárd trágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése 
érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 

 Technika Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a 

A kibocsátó felület és a szilárd trágyahalom 
térfogatarányának csökkentése. 

Leírás: 
A trágya tömöríthető, vagy háromfalú tárolót 

lehet használni. 

Általánosan 
alkalmazható. 

Az istállóból tolólappal 
eltávolított trágyát 

műszaki védelemmel 
ellátott fedett 

trágyatárolóban tárolják, 
majd mezőgazdasági 

területre szállítják 
további hasznosításra.  

 

b 

A szilárd trágyahalom lefedése. 
Leírás: 

Erre a célra például UV-álló műanyag borítás, 
tőzeg, fűrészpor vagy faforgács használható. A 
tömören záró borítás csökkenti a légcserét és 

az aerob bomlást a trágyarakásban, ennek 
következtében kisebb lesz a levegőbe jutó 

kibocsátás. 

Általánosan 
alkalmazható, ha a 
szilárd trágyát az 

állattartásra szolgáló 
helyen szárítják vagy 

előszárítják. Nem 
feltétlenül alkalmazható 

nem szárított szilárd 
trágyára, ha a rakáshoz 
gyakran adnak hozzá 

trágyát. 
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15. BAT A szilárd trágya tárolásából a talajba és a vízbe jutó kibocsátás megelőzése vagy – 
amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák 
kombinációjának használatát foglalja magában, a következő prioritási sorrendben. 

11. táblázat 15. BAT előírásnak való megfelelés 

 Technika Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a 
A szárított szilárd trágya mezőgazdasági épületben 

történő tárolása 
Általánosan 

alkalmazható. 
Nem releváns, mivel 
nincs trágya szárítás. 

b 

Betonsiló alkalmazása a szilárd trágya tárolásához. 
Leírás: 

Vízhatlan betonból készült alaplemez, amely 
kombinálható három oldalfallal és fedéllel, azaz a 

trágya rakfelülete feletti tetővel, UV-álló műanyaggal 
stb. A padló az elülső elvezető csatorna felé lejt (pl. 
2%). A folyékony frakciók, továbbá az esővíz okozta 
elfolyások szivárgásmentes betongödörbe gyűlnek; 

ezeket ezt követően kezelik. 

Általánosan 
alkalmazható. 

A telepen szigetelt, 
műszaki védelemmel 

ellátott tárolóban 
tárolják a trágyát a 

hasznosításig. 
 

A csurgalékvizeket 
szigetelt aknákban 

gyűjtik, ezáltal a 
csurgalék 

beszivárgásának esélye 
a talajba minimális. 

c 

A szilárd trágya tömör, át nem eresztő padozaton 
történő tárolása, amelyet elvezető rendszerrel és 
gyűjtőtartállyal szerelnek fel az elfolyás esetére. 

Leírás: 
A tárolót tömör, át nem eresztő padozattal, 

elvezetőrendszerrel, például elvezető csövekkel látják 
el, amely tartályba torkollik, ahova a folyékony 

frakciókat és az esővíz okozta elfolyásokat gyűjtik. 

Általánosan 
alkalmazható. 

d 

Olyan tárolólétesítmény kiválasztása, amelynek 
elegendő a kapacitása a szilárd trágya tárolásához 

olyan időszakban, amikor a kijuttatás nem lehetséges. 
Leírás: 

A trágya kijuttatására alkalmas időszakok a helyi 
éghajlati viszonyoktól, jogszabályoktól stb. függnek, 

ezért kellő kapacitású tárolólétesítményre van 
szükség. A rendelkezésre álló kapacitás lehetővé 

teszi azt is, hogy a kijuttatás idejét a növények 
nitrogénigényéhez igazítsák. 

Általánosan 
alkalmazható. 

 

Kibocsátás hígtrágya tárolásából – 16.-18. BAT 

16. BAT A hígtrágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a 
BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.  

17. BAT A hígtrágya földtöltésben (derítőben) való tárolása során a levegőbe jutó 
ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának 
alkalmazása.  

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. 

Nem releváns. 

A telepen a hígtrágyához hasonló technológiai szennyvizet szigetelt aknákban gyűjtik, majd azt vagy a 
trágyaszarvasra öntözik, elősegítve ezzel a trágya érési folyamatát, vagy a szerződéses partner szállítja 
el. 
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A trágya kijuttatása – 20-22. BAT 

20. BAT A szilárd trágya kijuttatásából a talajba és a vízbe történő nitrogén- és foszforkibocsátás, 
valamint a mikrobiológiai kórokozók kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem 
kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyikének használatát 
foglalja magában. 

12. táblázat 20. BAT előírásnak való megfelelés 

 Technika 
Megfelelőség, a 

telepen alkalmazott 
eljárás 

a 

A trágyát befogadó földterület felmérése annak azonosítása érdekében, 
hogy számolni kell-e elfolyással, figyelembe véve a következőket: 

a talaj típusa, a körülmények és a földterület lejtése; 
éghajlati viszonyok; 

a földterület vízelvezetése és öntözése; 
vetésforgó; 

vízforrások és vízvédelmi területek. 

A trágya kijuttatása 
téli, valamint belvizes 

időszakban nem 
történik. 

 
Olyan földterületre 

nem juttatnak ki 
trágyát, amely magas 

talajvízállás miatt 
veszélyeztetett. 

 
Az egységnyi területre 

kijutatott trágya 
mennyisége a 

tervezett 
növénykultúra 

tápanyagigényének 
megfelelő. 

 
A trágyakijuttatásra 

használt 
munkagépeket 
folyamatosan 
karbantartják. 

b 

Kellő távolságot kell tartani (kezeletlen földsáv fenntartásával) a trágyázott 
földterületek és a következők között: 

1. olyan területek, ahol kockázatos a vízbe való lefolyás, pl. vízfolyások, 
források, fúrólyukak stb. esetén; 

2. szomszédos ingatlanok (ideértve a sövényzetet is). 

c 

Kerülni kell a trágya kijuttatását, ha az elfolyás kockázata jelentős. 
Különösen nem alkalmazható, ha: 

1. a földterület víz alatt áll, fagyott vagy hó borítja; 
2. a talaj viszonyai (pl. víztelítettség vagy tömörödés) és a földterület lejtése 

és/vagy vízelvezetése miatt nagy a kockázata az elfolyásnak vagy 
elszivárgásnak; 

3. az elfolyás a várható esőzések miatt előre jelezhető. 

d 

A trágya kijuttatási arányának kiigazítása a trágya nitrogén- és 
foszfortartalmára, továbbá a talaj jellemzőire (pl. tápanyagtartalom), a 

növénykultúra szezonális igényeire, továbbá az időjárási viszonyokra és a 
földterület körülményeire figyelemmel, amely tényezők elfolyást okozhatnak. 

e A trágya kijuttatásának összehangolása a növények tápanyagigényével. 

f 
A trágyázott területek rendszeres ellenőrzése az elfolyások feltárása és 

szükség esetén a megfelelő reagálás érdekében. 

g 
Megfelelő hozzáférés biztosítása a trágyatárolóhoz, és annak garantálása, 

hogy a trágya betöltésére hatékonyan sor kerülhessen annak kiömlése 
nélkül. 

h 
Annak ellenőrzése, hogy a trágyát kijuttató gépek megfelelő üzemi 

állapotban vannak és a beállításuk a kellő adagolási arányhoz igazodik. 

22. BAT A trágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a 
BAT a trágya lehető leghamarabb történő bedolgozása a talajba. 

Leírás: A talaj felületére juttatott trágya bedolgozása szántással vagy más művelő eszközzel történik, 
például boronával vagy tárcsával, a talaj típusától és a körülményektől függően. A trágyát teljesen 
elkeverik a talajjal, vagy eltemetik. A szilárd trágya kijuttatása megfelelő trágyaszóróval történik (pl. 
rotációs trágyaszóró, hátsó ürítésű trágyaszóró, kettős célú trágyaszóró). A hígtrágya kijuttatása a 21. 
BAT szerint történik. 

Alkalmazhatóság: Nem alkalmazható gyepterületre, sem talajvédő művelés során, kivéve szántóföldre 
történő átállás vagy újravetés esetén. Nem alkalmazható megművelt földterületre, ha a növényeket a 
trágya bedolgozása károsíthatja. A hígtrágya bedolgozása nem alkalmazható a sekély- vagy 
mélyinjektálók általi kijuttatást követően. 
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Megfelelőség, a telepen alkalmazott eljárás: Az almos trágyát a kiszórás után azonnal bedolgozzák a 
talajba, ezzel csökkentve a nitrogén és a foszfor tartalom levegőbe történő kikerülését és az értékes 
tápanyagtartalom csökkenését. 

A teljes termelési folyamat kibocsátása – 23. BAT 

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

A BAT következtetéseknek való megfelelés idejéig, vagyis 2021-ig, a vállalkozás a teljes termelési 
folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentésének mértékét meg fogja határozni. 

13. táblázat A tevékenység ammónia kibocsátása épületenként 

 KACSA BROJLER 

Diffúz forrás 
megnevezése 

Fajlagos 
emisszió 

kg/férőhely* 

Forrás 
emissziója 

kg/év 

Fajlagos 
emisszió 

kg/férőhely* 

Forrás 
emissziója 

kg/év 

Előnevelő 1. 0,050 3346,58 0,060 3572,57 

Előnevelő 2. 0,050 3346,583 0,060 3572,57 

Előnevelő 3. 0,050 3346,583 0,060 3572,57 

Utónevelő 4. 0,2175 14557,63 0,060 10709,06 

Utónevelő 5. 0,2175 14557,634 0,060 10709,06 

Utónevelő 6. 0,2175 14557,634 0,060 10709,06 

Utónevelő 7. 0,2175 14557,634 0,060 10709,06 

Utónevelő 8. 0,2175 14557,634 0,060 10709,06 

Utónevelő 9. 0,2175 14557,634 0,060 10709,06 

A teljes éves ammónia kibocsátása: 

- kacsatartás esetén:  97385 kg/év, 

- brojlertartás esetén:  74972 kg/év. 

 

A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei – 24.-29. BAT 

14. táblázat 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 

Megfelelőség, a 
telepen 

alkalmazott 
eljárás 

b 

Becslés a trágya teljes nitrogén- és 
foszfortartalmának elemzésével. 

Leírás: 
Megmérik a trágya egy reprezentatív összetett 
mintájának teljes nitrogén- és foszfortartalmát, 

továbbá megbecsülik a teljes kiválasztott 
nitrogént és foszfort a térfogatra (hígtrágya 
esetében) vagy a tömegre (szilárd trágya 

esetében) vonatkozó nyilvántartások alapján. A 
szilárd trágyán alapuló rendszereknél 

figyelembe kell venni az alom nitrogéntartalmát 
is. 

Ahhoz, hogy az egyesített minta reprezentatív 
legyen, a mintákat legalább 10 különböző 

Évi egy 
alkalommal 

minden állat-
kategóriára. 

Általánosan 
alkalmazható. 

A trágya 
összetételének 

elemzésére 
évente sor kerül. 
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helyről és/vagy mélységből kell venni az 
összetett mintához. Baromfialom esetén az alom 

aljáról kell mintát venni. 

A képződő almos trágya átlagos összetétele az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet alapján: 

- nitrogén:  23 kg/t 

- foszfor:   6,8 kg/t 

BAT következtetések alapján meghatározott kibocsátási határok között vállalt összes kiválasztott 
nitrogén és foszfor mennyisége: 

- nitrogén (brojler): 0,6 kiválasztott N kg/férőhely/év  

- nitrogén (kacsa): 0,8 kiválasztott N kg/férőhely/év  

- foszfor (brojler): 0,25 kiválasztott P2O5 kg/férőhely/év  

15. táblázat 25. BAT A BAT a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozása az alábbi technikák 
legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával. 

 Technika Gyakoriság Alkalmazhatóság 

Megfelelőség, a 
telepen 

alkalmazott 
eljárás 

b 

Az ammóniakoncentráció 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 az 

adatszolgáltatást. 

Minden olyan 
alkalommal, amikor 
legalább az alábbi 

paraméterek egyike 
jelentősen 

megváltozik: 
a) a gazdaságban 

tenyésztett 
állatállomány 

típusa; 
b) az állatok 
elhelyezési 
rendszere. 

Csak az egyes 
állattartó 
épületek 

kibocsátására 
alkalmazható. 

Nem 
alkalmazható a 

légtisztító 
rendszert 
használó 

üzemekben. Ez 
a technika nem 

feltétlenül 
alkalmazható 
általánosan a 

mérések 
költsége miatt. 

A vállalkozás az 
előírásoknak 
megfelelően 

ammónia és por 
kibocsátás 
méretését 
akkreditált 

laboratóriummal 
2021-ig tervezi 
elvégeztetni. 

 

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 telep környezete bűz szempontjából nem érzékeny. 
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16. táblázat 27. BAT A BAT az egyes állattartó épületek porkibocsátásának monitorozása az alábbi 
technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával. 

 Technika Gyakoriság Alkalmazhatóság 

Megfelelőség, a 
telepen 
alkalmazott 
eljárás 

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. 

Csak az egyes állattartó 
épületek porkibocsátására 
alkalmazható. 
Nem alkalmazható a 
légtisztító rendszert 
használó üzemekben. 
Ebben az esetben a 28. 
BAT alkalmazandó. 
Ez a technika nem 
feltétlenül alkalmazható 
általánosan a mérések 
költsége miatt. 

A vállalkozás az 
előírásoknak 
megfelelően 
ammónia és por 
kibocsátás 
méretését 
akkreditált 
laboratóriummal 
2021-ig tervezi 
elvégeztetni. 

 

17. táblázat A tevékenység por kibocsátása épületenként 

 KACSA BROJLER 

Diffúz forrás 
megnevezése 

Fajlagos 
emisszió 

kg/férőhely* 

Forrás 
emissziója 

kg/év 

Fajlagos 
emisszió 

kg/férőhely* 

Forrás 
emissziója 

kg/év 

Előnevelő 1. 0,021 1405,56 0,019 1116,43 

Előnevelő 2. 0,021 1405,56 0,019 1116,43 

Előnevelő 3. 0,021 1405,56 0,019 1116,43 

Utónevelő 4. 0,063 4216,69 0,019 3346,58 

Utónevelő 5. 0,063 4216,69 0,019 3346,58 

Utónevelő 6. 0,063 4216,69 0,019 3346,58 

Utónevelő 7. 0,063 4216,69 0,019 3346,58 

Utónevelő 8. 0,063 4216,69 0,019 3346,58 

Utónevelő 9. 0,063 4216,69 0,019 3346,58 

A teljes éves por kibocsátás:  
- kacsatartás esetén:  29516,86 kg/év, 
- brojlertartás esetén:  23428,78 kg/év. 

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

 Paraméter Leírás Alkalmazhatóság 

Megfelelőség, 
a telepen 

alkalmazott 
eljárás 

a Vízfogyasztás. 

Rögzítés pl. megfelelő mérőórák 
vagy számlák használatával.  

A leginkább vízigényes 
eljárások külön 

monitorozása nem 
feltétlenül alkalmazható 

meglévő 
gazdaságokban. 

A 
vízfogyasztást 
folyamatosan 

mérik. 

b 
Villamosenergia-

fogyasztás. 

Rögzítés pl. megfelelő mérőórák 
vagy számlák használatával. Az 

állattartó épületek 
villamosenergia-fogyasztását a 
gazdaság más üzemeitől külön 

A leginkább 
energiaigényes 
eljárások külön 

monitorozása nem 
feltétlenül alkalmazható 

A fogyasztás 
folyamatosan 

mérik. 
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monitorozzák. meglévő 
gazdaságokban, a 

villamosenergia-hálózat 
kialakításától függően 

c 
Tüzelőanyag-
fogyasztás. 

Rögzítés pl. megfelelő mérőórák 
vagy számlák használatával. 

Általánosan 
alkalmazható. 

A fogyasztás 
folyamatosan 

mérik. 

d 

A beérkező és távozó 
állatok száma, 

ideértve adott esetben 
a születést és az 

elhullást is. 

Rögzítés pl. megfelelő 
nyilvántartásokkal. 

A telepeken 
megfelelő 

nyilvántartást 
vezetnek. e Takarmányfogyasztás. 

Rögzítés pl. számlákkal vagy 
megfelelő nyilvántartásokkal. 

f Trágyatermelés. 
Rögzítés pl. megfelelő 

nyilvántartásokkal. 

 

Az intenzív baromfitenyésztésre vonatkozó BAT-következtetések – 32, 33. BAT 

A baromfiólak ammóniakibocsátása – Brojlerek tartására szolgáló épületek ammóniakibocsátása 

A brojlerek tartására szolgáló egyes épületek levegőbe jutó ammóniakibocsátásának 
csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 

 Technika Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a 
Mesterséges szellőztetés és nem 

szivárgó itatórendszer (tömör padló és 
mélyalom esetén). 

Általánosan alkalmazható 

Megfelelő klímaszabályozó 
rendszer működik a telepen.  

A telepen mesterséges 
szellőztetést és 

szivárgásmentes 
itatórendszert alkalmaznak.  

 

BAT-AEL a legfeljebb 2,5 kg végső tömegű brojlerek tartásra szolgáló egyes épületekből a levegőbe 
jutó ammóniakibocsátásra vonatkozóan 

Paraméter Állatkategória 
Vállalt határérték - BAT-AEL (NH3 

kg-ja/férőhely/év) 

NH3-ban kifejezett ammónia Brojler 0,08 

 

A baromfiólak ammóniakibocsátása – Kacsák tartására szolgáló épületek ammóniakibocsátása 

19. táblázat 33. BAT A kacsák tartására szolgáló egyes épületek levegőbe jutó 
ammóniakibocsátásának csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy 
kombinációjának alkalmazása. 

 Technika Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a A természetes vagy mesterséges szellőztetésre alapuló alábbi technikák egyike 

 
1. Gyakori alomhozzáadás (tömör 

padló és mélyalom, vagy mélyalom és 
rácsozott padló kombinációja). 

A mélyalom és a rácsozott 
padló kombinációját 

használó meglévő üzemek 
esetében az 

alkalmazhatóság a 
meglévő szerkezetek 
kialakításától függ. 

Az alom felülszórása napi 
rendszerességgel történik. 
A padló szigetelt szulfátálló 

beton. 
A szilárd trágyát a termelési 

ciklus végén távolítják el. 

 


