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HATÁROZAT 

 

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

Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Főosztály) az AGRO-CITY Zrt. (4401 Nyíregyháza, 

Ilona-tanya Pf.: 21.) meghatalmazásából eljáró Dr. Forgácsné Háda Noémi kérelmére a Nyírtelek, 

041/45 hrsz.-ú ingatlan alatti sertéstelep és biogáz üzem (Telephely KTJ szám: 100355092) 

üzemeltetésére kiadott 5991-13/2018. számú egységes környezethasználati engedélyt (továbbiakban: 

EKHE) az alábbiak szerint módosítja: 

 Az EKHE „II. Telephely adatai” szakaszának „Kibocsátó források” része az alábbiakra változik:  

Kibocsátó források: 

 

Forrás megnevezése EOV koordináta 

Y 

EOV koordináta 

X 

Battériás malac utónevelő (tervezett bővítés) 845 342 296 940 

Fiaztató (tervezett bővítés) 845 323 296 965 

Utóhizlaló 845 300 296 880 

Utóhizlaló 845 278 296 896 

Utóhizlaló 845 252 296 911 

Utóhizlaló (tervezett) 845 326 296 868 

Kocaszállás 845 302 296 984 

Süldőszállás 845  258 296 992 

Süldőszállás 845 252 296 982 

Fogadó medence 845 227 297 053 

Keverő medence 845 211 297 068 

Végtároló II. (használaton kívüli hígtrágya tároló) 845 202 297 016 

Utótároló 845 178 297 024 

Szeparátor előtároló medence 845 224 297 011 

Hígtrágya átemelő medence 845 205 296 981 

Végtároló I. 845 169 296 986 

Fermentlé medence I. 845 196 296 971 

Fermentlé medence II. 845 191 296 964 

Kihelyező medence I. 845 207 296 957 

Kihelyező medence II. 845 220 296 948 

 

Az EKHE „III. Engedélyezett tevékenység adatai 1. tevékenység” szakaszának „Kiépített termelési 

kapacitás” táblázata, és az „Állattartó létesítmények:” táblázata az alábbiakra változik: 
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Kiépített termelési kapacitás: 

Megnevezés: Férőhely: 

Hízó:  4.800 db 

Kan: 6 db 

Koca: 724 db 

Kocasüldő: 312 db 

Szopós malac: 2.464 db 

Utónevelt malac: 3.000 db 

 

Állattartó létesítmények: 

Nevelő épületek Hasznos 

alapterület 

(m
2
) 

Maximális férőhely (db) 

 

Battériás malac utónevelő 1068 

+251,32 

3000 választott malac 

Fiaztató 
1313 

+381,76 

224 koca 

2464 szopós malac 

Utóhizlaló 1068 1200 hízó 

Utóhizlaló 1068 1200 hízó 

Utóhizlaló 1068 1200 hízó 

Kocaszállás 1319 
500 vemhes koca 

6 kan 

Süldőszállás 256 156 süldő 

Süldőszállás 256 156 süldő 

Utóhizlaló 1028,64 1200 

 

Az EKHE „IV. A tevékenység végzésének feltételei” szakaszának „3. Levegőtisztaság-védelem” 

pontja az alábbiakra változik: 

3. Levegőtisztaság-védelem 

3.1. Védelmi övezet 

3.1.1. A környezetvédelmi hatóság korábban a P3 Gázmotor megnevezésű légszennyező pontforrás 

köré kijelölte a védelmi övezetet – középpontjának EOV koordinátái X: 297050,60 Y: 845250,12 a 

védelmi övezet sugara 81 m – amelyet továbbra is fenn kell tartani. 

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

engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi 

övezetet kell kialakítania. 

3.1.3. A Főosztály a sertéstelep védelmi övezetét a diffúz kibocsátó forrás (D1) együttes határától 

(istállóépületek, medencék, tárolók határoló falaitól) számított 210 méter széles sáv által lehatárolt 

területben határozza meg. (3. számú melléklet) 

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

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

források működésével összefüggő építményt. 

3.1.5. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek a környezethasználót terhelik. 
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3.1.6. 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 sertéstelep légszennyező forrásai: 

3.2.1. A telephely helyhez kötött pontforrása 

 

Forrás jele Megnevezés 
I. kategóriájú  

Tüzelőberendezés bemenő 
névleges hő-teljesítménye 

P3 Gázmotor 625 kW 

 

A pontforráshoz kapcsolódó berendezés: JENBACHER típusú gázmotoros  

áramfejlesztő blokkfűtőmű 

A pontforrás magassága: 5 méter 

Felhasznált üzemanyag: biogáz 

3.2.1.1. Határértékek 

A P3 Gázmotor megnevezésű légszennyező pontforrás eljárás-specifikus technológiai kibocsátási 
határértékei: 

 

Légszennyező anyag Kibocsátási határérték 
[mg/m

3
] 

Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve) 225 

Szén-monoxid 260 

Összes szerves anyag C-ként a metán 
kivételével 

55 

Megjegyzés: A technológiából kikerülő valamennyi légszennyező anyag esetében 
a kibocsátási határértékek 15 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa 
nyomású száraz véggázra vonatkoznak. 

 

3.2.1.2. Üzemelés 

- A helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetése során a jelen engedélyben 

megállapított határértékek nem léphetők túl. 

- A légszennyező forrás és hozzá kapcsolódó berendezéseknek rendelkeznie kell technológiai 

és kezelési előírással. 

- A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg 

elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést. 

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

- A rendkívüli légszennyezés megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a 

szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot a nem megfelelő 

működésről az esemény bekövetkezését követő nyolc órán belül.  Az esemény 

bekövetkezésének okát, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazó jelentést 48 órán belül 

meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak. 

- A létesítmény üzemeltetője köteles a légszennyező forrásokról és az ezekhez tartozó 

technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót vezetni, amelyben fel 

kell tüntetni: 

= a berendezések üzemidejét; 

= a felhasznált anyagok mennyiségét; 

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

és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedéseket; 
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= a kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét és időtartamát, és 

a karbantartás eredményeképpen bekövetkező kibocsátás-változást, 

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

valamint végrehajtásának módját, megjelölve az üzemvitel körülményeit és adatait, 

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

jegyzőkönyv számát vagy jelét, 

= a légszennyező forrásra előírt kibocsátási határértékeknek, valamint üzemeltetési 

paramétereknek való megfelelést. 

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

összesítést el kell végezni. 

 

3.2.1.3. A kibocsátás ellenőrzése 

- A helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzéséhez szabványos, 

vagy azzal bizonyítottan egyenértékű eredményt adó mérési módszert kell alkalmazni. 

- A gázmotorok légszennyező anyag kibocsátását a környezethasználó évente – legalább egy 

alkalommal – köteles méréssel ellenőrizni vagy ellenőriztetni. A mérés időpontját a 

mérést megelőző 8 nappal be kell jelenteni a Főosztály részére. Az üzemeltetőnek az 

időszakos mérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül be 

kell nyújtani a Főosztályhoz. Az önellenőrzésre vonatkozó dokumentumokat öt évig meg kell 

őrizni és a hatóság részére átadni. 

- Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a 

szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen. A mérőhelyek kiépítése, 

valamint a méréshez szükséges állapotuk folyamatos fenntartása az üzemeltető feladata. 

- A szükséges mérési időtartamra vonatkozó követelményeket a VMr. 16.§ alapján, a rendelet 

15. melléklete tartalmazza. 

- Az időszakos mérések értékelését VMr. 19.§ (4) bekezdése alapján, a rendelet 16. melléklete 

szerint kell végezni. 

- A határértékeknek való megfelelés értékelésekor az átlagos kibocsátási értékek kiszámítása 

során az indítási (felfűtési) és a leállítási időszakokat figyelmen kívül kell hagyni. 

- A helyhez kötött légszennyező forrás kibocsátásának ellenőrzését végző szervezetnek meg 

kell felelnie a 6/2011. (I.14.) VM rendelet 12. § (2) bekezdésében meghatározott 

követelményeknek. 

 

3.2.2. A telephely diffúz forrása 

Forrás 

jele 
Megnevezése Kibocsátó felülete [m

2
] 

 

D1 

Malacnevelő (bővítés) 1068 + 251,32 

Fiaztató (bővítés) 1313 + 381,76 

Utóhízlaló I. 1068 

Utóhízlaló II. 1068 

Utóhízlaló III. 1068 

Kocaszállás 1319 

Süldőszállás I. 256 

Süldőszállás II. 256 

Útóhízlaló (Új) 1028,64 

Kihelyező medence I. 113 

Kihelyező medence II. 113 

Fermentlé tároló medence I. 340 
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Fermentlé tároló medence II. 340 

Végtároló I. 908 

Végtároló II. (hígtrágya tároló) 551 

Szeparátor előtároló 78,5 

Utótároló 165 

Keverő medence 50 

Fogadó medence 50 

Szeparátor anyagtároló szeparáló tér 65 

 

3.2.2.1. Levegővédelmi követelmények 

- Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. 

- Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. 

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

használatát ne zavarja. 

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

működtethető és tartható fenn. 

- A bűzkibocsátó források szagkibocsátását akkreditált mérőszervezettel kétévente nyári 

időszakban, de legkésőbb augusztus 31-ig olfaktometriás méréssel kell ellenőrizni. 

/Következő mérés időpontjának tárgyéve: 2022./ 

A mérésről készült jegyzőkönyvet a méréstől számított 30 napon belül, de legkésőbb 

szeptember 30.-ig be kell nyújtani a Főosztálynak.  

/A mérési jegyzőkönyvben meg kell határozni a bűz hatásterületét. A szagvédelmi 

hatásterületet méretarányos helyszínrajzon is ábrázolni kell./ 

- A diffúz forrás működtetése, fenntartása során a környezethasználó a diffúz forrás környezete 

és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles. 

- A bűzkibocsátás megelőzése, csökkentése érdekében a környezethasználó köteles évente 

vizsgálni az alkalmazott takarmányozási, almozási, trágyakezelési módszereket, medencék,  

tárolók lefedésének, valamint a bűzcsökkentő adalékanyagok alkalmazásának lehetőségét. A 

vizsgálat eredményeit és az erre vonatkozó javaslatokat az éves jelentés keretében kell 

benyújtani a Főosztályhoz. 

- Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a 

szállítójármű üzembentartója gondoskodni köteles. A trágyaszállítást kedvezőtlen 

meteorológiai viszonyok esetén szüneteltetni kell. A trágyaszállítást lehetőség szerint a lakott 

területek elkerülésével kell végezni. 

- A biogáz üzemben keletkező fermentlevet vízzáróan szigetelt tárolóban szabad gyűjteni. 

- A fermentlé kihelyezését a megjelölt földterületeken fokozott gondossággal kell végezni, 

ügyelve arra, hogy a fermentlevet egyenletesen juttassák ki a területre. 

- A termőföldre kijuttatott fermentlevet a bűzképződés elkerülése érdekében - a lehető 

legrövidebb időn belül, de legkésőbb 2 naptári napon belül – be kell dolgozni. 

- A fermentlé tervezett kihelyezését minden tervezett kijuttatás megkezdése előtt – 

legalább 2 munkanappal korábban, de legfeljebb 15 napra előre, írásban (fax: 42/598-941, e-

mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu, postacím: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 

12-14.), a bejelentő és az érintett terület pontos megjelölésével (hrsz., terület nagyság), a 

kijuttatásra tervezett mennyiség (m
3
) és a szállító jármű megnevezésével (forgalmi rendszám) 

– be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóság részére. 

- A biogáz üzemben keletkező fermentlé szállítását és nyárfás elhelyező területre, illetve 

szántóföldre történő kijuttatását kedvezőtlen meteorológiai viszonyok esetén szüneteltetni 

mailto:ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu
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kell. A szállított anyag (telephelyre beszállított és onnan kiszállított) által okozott 

levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű üzembentartója gondoskodni köteles. 

- A környezethasználó köteles Nyírtelek Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában 

bűz észlelési naplót tartani, és az észlelési naplót rendszeresen - elsősorban a bűzzel járó 

tevékenységek (pl. fermentlé kihelyezés) időszakában és a szaghatás szempontjából 

kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén - ellenőrizni, hogy történt-e bejegyzés; az abba 

történő bejegyzésekben foglaltakat kivizsgálni és a tudomásra jutást követő 8 napon belül 

bejelenteni a környezetvédelmi hatósághoz, részletezve a panaszt kiváltó okot és a 

megszüntetésére tett intézkedéseket. 

- Felhívom a figyelmet, amennyiben a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének 

megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, 

felfüggeszthető vagy megtiltható. 

3.2.3. Adatszolgáltatás 

3.2.3.1. Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetőjének a tárgyévet követő év 

március 31-ig a Főosztály részére a 306/2010. (XII.23.) Korm. r. (továbbiakban Lr.) 7. 

melléklete szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (Légszennyezés 

Mértéke) kell benyújtania. 

3.2.3.2. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat a változás 

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

kell jelentenie a környezetvédelmi hatóság részére. 

A sertéstelepet egy Diffúz forrásként (D1) kell szerepeltetni, ezért a D2-D11 számon 

nyilvántartott forrásokat levegőtisztaság-védelmi alapbejelentő lapon meg kell szüntetni 

és a D1 forrás alapadatait módosítani kell, jelen határozat véglegessé válását követő 30 

napon belül. 

3.2.3.3.  Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesíthető. 

3.2.3.4. 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. 

Az EKHE „IV. A tevékenység végzésének feltételei” szakaszának „7. Szakhatósági előírások” 

pontja az alábbiakra változik: 

7. Szakhatósági előírások 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/6697-1/2021. ált. 

számú szakhatósági állásfoglalása alapján: 

7.1. A tervezett vízilétesítmények megvalósítása végleges vízjogi létesítési engedély, majd azt 

követő használatba vétele végleges vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető 

meg. 

Vízjogi engedély köteles tevékenység esetében a használatbavételi engedélyezéshez hatóságom 

csak a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását követően járulhat hozzá. 

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

érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

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

környezethasználó a szennyvízgyűjtő létesítmények megvalósítását követően köteles a 

szennyvízgyűjtő létesítmények műszaki állapotát, vízzáróságát minden évben egyszer ellenőrizni, 

az ellenőrzés tényét és eredményét dokumentálni. 
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A fenti ellenőrzéseket, azzal kapcsolatos beavatkozásokat, javításokat stb. az éves jelentés 

keretében hiteles dokumentumok csatolásával igazolni, értékelni kell, melyet tájékoztatás céljából 

meg kell küldeni a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is.  

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, ortofoszfát és szulfát tartalom 

meghatározására kell kiterjednie. 

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

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

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

rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

7.5. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a 

talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a 

tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 

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

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

határértékeket meghaladó minőség romlást. 

7.6. A csapadékvíz akkor szikkasztható el a területen, ha az elszivárogtatásra használt területen a 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.§-a figyelembevételével a talajvíz és a földtani közeg 

szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” 

szennyezettségi határértéket nem haladja meg. 

7.7. A környezethasználó köteles a felszíni és felszín alatti vizek védelmében a szennyvizek, 

csurgalékvizek, szennyezett csapadékvizek, hígtrágya elvezetését, gyűjtését szolgáló 

létesítmények műszaki állapotát, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni, az ellenőrzés tényét és 

eredményét dokumentálni, valamint biztosítani, hogy azokból elszivárgással, túlfolyással 

szennyezőanyag a környezetbe ki ne juthasson. 

7.8. A környezethasználó köteles biztosítani, hogy az épületekből, a trágyatálcákról és központi 

trágyatárolóból csurgalékvíz, szennyezett csapadékvíz a környezetbe ki ne juthasson! A központi 

trágyatárolóból, a trágyatálcákból, a csurgalékvíz- és szennyvízgyűjtő létesítményekből 

túlfolyással, elszivárgással a vizek nem szennyeződhetnek. 

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

vett közműszolgáltató részére adható át. 

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

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

7.12. 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. 

Az 5991-13/2018. számú határozatba foglalt egységes környezethasználati engedély egyéb 

rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. 

Az egységes környezethasználati engedély módosítási eljárása igazgatási szolgáltatási díjköteles, mely-

nek megfizetésére az ügyfél köteles. Az ügyfél az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját 

(250.000,- Ft-ot) az eljárás során megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 
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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 (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) 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 

 

Az AGRO-CITY Zrt. (4401 Nyíregyháza, Ilona-tanya Pf.: 21.) a Nyírtelek, 041/45 hrsz. alatti telephelyen 

végzett sertéstartás és biogáz üzem tevékenységre kiadott 5991-13/2018. számú határozatba foglalt 

egységes környezethasználati engedéllyel (továbbiakban: EKHE) rendelkezik. Az engedély 2018. július 

27.-én vált véglegessé és a rendelkező részben megadott előírások betartása esetén a 2025. augusztus 

26-ig érvényes. 

Az AGRO-CITY Zrt. (4401 Nyíregyháza, Ilona-tanya Pf.: 21.) megbízásából Dr. Forgácsné Háda 

Noémi 2021. április 23-án kérelmet nyújtott be a Főosztályhoz a Nyírtelek, 041/45 hrsz.-ú ingatlan 

alatti sertéstelep és biogáz üzem tevékenységre kiadott 5991-13/2018. számú egységes 

környezethasználati engedély módosítása – kapacitásbővítés - tárgyában. 

A tervezett bővítés a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 2.§ (3) bekezdés d) pontja 

alapján az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szempontjából jelentős változtatásnak 

minősül. 

A kérelem elbírálása a Khvr. 20/A.§ (8) bekezdés a) pontja és (10) bekezdései alapján az EKHE 

módosításával kerül lefolytatásra.  

A kérelem alapján a Főosztály közigazgatási hatósági eljárást indított az egységes környezethasználati 

engedély módosítása ügyében. A Főosztály az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

tv. (továbbiakban Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján az 2043-2/2021. sz. levelében tájékoztatta a 

környezethasználót meghatalmazás alapján Dr. Forgácsné Háda Noémi útján, hogy a kérelmet teljes 

eljárásban bírálja el. 

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. 

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

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

díjköteles. 

A díj mértéke a Díjrendelet  

 az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás a Díjrendelet 3. sz. melléklet 7. főszáma 

alapján – Nagy létszámú állattartás – alapján 500.000,- Ft, 

 a Díjrendelet 3. sz. melléklet 10.1 alszáma alapján - A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § 

(4), (6), (8) bekezdésében foglalt felülvizsgálat - 1–9. pontban foglalt díjtétel 50%-a. 

A fentiek alapján az egységes környezethasználati engedély módosítási eljárásának igazgatási 

szolgáltatási díja 250 000,- Ft. 
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Az igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél a 2043-3/2021. számú végzésre megfizette, az eljárás során 

egyéb eljárási költség nem keletkezett, továbbá a fenti végzésre benyújtotta a hiánypótlásként kiírt 

meghatalmazást. 

Az ügyfél kérte az eljárás 6 hónapra történő szüneteltetését. A Főosztály 2043-4/2021. sz. végzésben az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szünetelését 2021. május 7. kezdőnappal 

megállapította. Az ügyfél 2021. november. 8.-án kérte az eljárás folytatását és egyúttal benyújtotta a 

2043-3/2021. sz. végzésében előírt hiányosságokat. 

A Főosztály a 2043-11/2021. számú iratban tájékoztatta a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot jelen 

közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról, aki a mai napig az ügyben szakmai észrevételt nem tett. 

A hiánypótlás benyújtását követően a Főosztály a Khvr. 21. § (2) bekezdése értelmében nyilvánosság 

tájékoztatása érdekében, a honlapján az eljárás megindítására vonatkozó adatokat tartalmazó 

közleményt tett közzé, egyidejűleg a közleményt, valamint a kérelem és mellékletei internetes 

elérhetőségét a 2043-10/2021. számú iratában megküldte a tevékenység telepítési helye szerinti 

település Nyírtelek Város Jegyzőjének, valamint a hatásterülettel érintett település, Nyíregyháza Megyei 

Jogú Város Jegyzőjének, akik gondoskodtak a közlemény közhírré tételéről. A közzététel időtartama 

alatt a tárggyal kapcsolatosan sem Nyírtelek Város Jegyzőjéhez, sem Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Jegyzőjéhez, sem a Főosztályhoz észrevétel nem érkezett. 

 

Az eljárás során a 2043-13/2021. 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 szereplő szakkérdésekben a Főosztály a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot kereste meg szakhatóságként. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/6697-1/2021. ált. 

számon szakhatósági állásfoglalást adott, szakhatósági állásfoglalásában az egységes 

környezethasználati engedélyezéshez a határozat rendelkező részének 7. pontjában szereplő előírások 

betartása mellett hozzájárult. 

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„A Főosztály 2021. november 15-én érkezett 2043-13/2021. számú megkeresésében az Agro-City 

Mezőgazdasági Zrt. (4401 Nyíregyháza, Ilona-tanya, Pf.: 21.) által kérelmezett, Nyírtelek 041/45 hrsz. 

alatti sertéstelep és biogáz üzem üzemeltetésére kiadott 5991-13/2018. számú egységes 

környezethasználati engedély módosítása (jelentős módosítás) ügyében indult eljárásban szakhatósági 

állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.  

A Főosztály az alábbi szakkérdésekben kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági 

állásfoglalásának megadását: 

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

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

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

illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a 

tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.” 

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

védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesíthetők-e.” 

A rendelkező részben foglalt előírások maradéktalan betartása esetén, a sertéstelepen folytatott 

tevékenységből vízbázis, illetve vízvédelmi szempontból, a felszíni és felszín alatti vizekre károsító hatás 
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nem feltételezhető, a károsító hatás bekövetkezése megelőzhető, kizárható. A tevékenység az árvíz és a 

jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

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

- A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben Nyírtelek település az érzékeny felszín alatti területek közé 

került besorolásra. A telephely kijelölt, vagy becsült felszínalatti ivóvízbázis hidrogeológiai 

védőövezetet nem érint. 

- Az Agro-City Zrt. a Nyírtelek 041/45 hrsz.-ú területen lévő sertéstelep bővítését tervezi, melynek 

során egy új utóhízlaló istálló épül, valamint bővítik a meglévő fiaztató istállót, előhízlalót és a malac 

utónevelő istállót. 

A bővítés miatt a belső vízhálózat átépítésre, bővítésre kerül. A bővítés következtében a sertéstelep 

vízigénye 37.741 m
3
/év mennyiségről 43.435 m

3
/év mennyiségre nő.  

A tervezett épületekben szennyvíz nem, csak hígtrágya keletkezik, melyet átvezetnek a meglévő 

hígtrágyaelvezető rendszerbe. A keletkezett hígtrágya teljes mennyiségét a biogáz üzem fogadja, 

majd a fermentálás után a keletkező fermentlevet nyárfás öntözőtelepen és mezőgazdasági területen 

helyezik el.  

Az épületek tetőfelületeire hulló csapadékvizek a meglévő csapadékvíz elvezető és 

szikkasztórendszerbe kerülnek elhelyezésre és szikkasztásra. 

- Az új vízilétesítmények megvalósítása végleges vízjogi létesítési engedély, használatba vétele 

végleges vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg. 

- Az Agro-City Zrt., mint engedélyes rendelkezik a Nyírtelek 041/45 hrsz.-ú területen lévő sertéstelep 

és biogáz üzem vízellátására, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésére vonatkozó 36500/7539-

17/2019.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel, melynek érvényességi ideje 2030. szeptember 

15. 

- Az Agro-City Zrt., mint engedélyes rendelkezik a sertéstelep vízellátását biztosító 2. számú 

mélyfúrású kútra vonatkozó 36500/7540-9/2019.ált., 894-1/2010., 1712-2/2007. és 642-50/2000. 

számú határozatokkal módosított 641-44/1997. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel, amelynek 

érvényessége: 2030. szeptember 15. 

A telephelyen megtalálható, üzemen kívüli 1. számú mélyfúrású kútra vonatkozóan a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/3967-9/2020.ált. számú vízjogi megszüntetési engedélyt 

adott, melynek érvényességi ideje 2022. július 31. 

- A tervezett bővítés kapcsán kialakítandó vízilétesítmények vonatkozásában a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 36500/5529-6/2020.ált. számú vízjogi megszüntetési engedélyt adott, melynek 

érvényességi ideje 2024. január 31. 

- A meglévő figyelőkutak vízjogi rendezése 36500/5983/2021.ált. számú eljárásban folyamatban van a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt. 

A sertéstelep vízilétesítményeinek kialakítása és üzemeltetése vízjogi engedély köteles a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 28.§ (1) bekezdése alapján: „Vízjogi engedély szükséges - 

jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve 

vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá 

annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési 

engedély). 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 33/G § és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 

szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 23/A.§ (2) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre 

kötelezett ügyfél és az elektronikus ügyintézést választó természetes személy vízügyi hatósági ügyeit a 

VIZEK integrált hatósági rendszeren keresztül intézheti. 
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Fentiek alapján felhívom szíves figyelmét, hogy beadványa kizárólag akkor minősül kérelemnek, és a 

hatóság abban az esetben indítja meg a hatáskörébe tartozó eljárást, amennyiben a kérelmét 

elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer, a VIZEK integrált hatósági rendszeren 

(vizek.gov.hu) keresztül nyújtja be. 

A vízjogi létesítési engedély alapján megvalósuló vízilétesítmények üzemeltetésénél, vízhasználatok 

gyakorlásánál a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglaltak betartását a rendelkező részben 

foglaltak szerint előírtam. 

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 az aknák szigetelése nem megfelelő, úgy a hibát ki 

kell javítani és a vízszennyezés kizárásának/felderítésének érdekében furatokból vízmintát kell venni –a 

rendelkező részben meghatározott komponenseket kell vizsgálni – 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. 

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

szennyvíz és csurgalékvíz tárolás, valamint a technológiai fegyelem szigorú betartása mellett végzett 

tevékenység esetén a felszín alatti és felszíni vizek szennyeződése kizárható. 

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

minőségi állapotának elérése, biztosítása érdekében a vizek szennyeződésének megelőzéséről a felszín 

alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a felszíni 

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

rendelkeztem. 

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

a szennyvíz- és csurgalékvíz gyűjtő 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. 

A meglévő vízilétesítmények üzemeltetésénél, vízhasználatok gyakorlásánál a vonatkozó 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. 

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

üzemeltetési engedélyekben előírtak betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, valamint a 

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

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

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

biztosítható.  
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A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

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

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 Főosztály a 2043-12/2021. számú iratban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) 

bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában szereplő szakkérdés vizsgálatával 

kapcsolatosan a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztályát kereste meg.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 

Osztály az SZ/NEF/1435-2/2021. számú szakkérdés vizsgálatában az egységes környezethasználati 

engedély módosítása ellen, a vizsgált szakkérdések vonatkozásában kifogást nem emelt. Állásfoglalását 

az alábbiakkal indokolta: 

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

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

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

fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott 

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

veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi 

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

Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát kérte fel, mely az üggyel kapcsolatos 

feladatkörrel és szakmai ismeretekkel rendelkezik. 

A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, valamint a környezeti hatásvizsgálati 

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

rendelet rendelkezéseire is a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztálya megállapította, hogy a sertéstelep férőhely bővítésének hatására - a szakértői 

nyilatkozatban közölt adatokat, számításokat figyelembe véve – a vizsgált szakkérdések 

vonatkozásában jelentős környezeti terhelés nem valószínűsíthető, ezáltal szignifikáns humán-

egészségügyi kockázatnövelő hatás kialakulására nem lehet következtetni. 

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam.  

Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

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

bekezdése, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölésérő l 
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szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint, míg illetékességemet az általános közigazgatási 

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

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

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

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

adott nyilatkozat, valamint a rendelkezésre álló információk alapján az alábbiak figyelembe 

vételével hozta meg: 

A tervezett bővítésre vonatkozóan a Főosztályon előzetes vizsgálati eljárás lett lefolytatva. Az előzetes 

vizsgálatot lezáró véglegessé vált 79-10/2021. számú határozatban az alábbiak kerültek megállapításra: 

„A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) az Agro-City Zrt (4401 

Nyíregyháza, Ilona-tanya 0219 hrsz.) meghatalmazása alapján eljáró Tierra-21 Környezetvédelmi, 

Műszaki, Minőségbiztosítási, Oktatási Kft. (4029 Debrecen, Pacsirta utca 64/1.) által 2020. december 4-

én benyújtott Nyírtelek Ipari út 9. 041/45 hrsz. alatti területen lévő sertéstelep bővítésének előzetes 

vizsgálatára irányuló kérelmét megvizsgálta és megállapította, hogy a Nyírtelek Ipari út 9. 041/45 hrsz. 

alatti területen lévő sertéstelep bővítésével kapcsolatban környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem 

merült fel, a tervezett tevékenységnek jelentős környezeti hatása nem feltételezhető, ezért környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. 

A tevékenység (sertéstelep bővítése) megkezdéséhez az egységes környezethasználati engedély 

(száma: 5991-13/2018) módosítása szükséges. 

A benyújtandó egységes környezethasználati engedély módosítása iránti kérelem tartalmi 

követelményei: A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban Khvr.) 8. számú mellékletében meghatározott 

kötelező tartalmi elemeken felül a határozatban felsorolt egyéb szempontok figyelembevételével kellett 

összeállítani.” 

A telephely bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást követően az AGRO-CITY Zrt. (4401 

Nyíregyháza, Ilona-tanya Pf.: 21.) meghatalmazásából Dr. Forgácsné Háda Noémi 2021. április 23-án 

jelen eljárás lefolytatását kezdeményezte a Főosztályon, a Nyírtelek, 041/45 hrsz.-ú ingatlan alatti 

sertéstelep és biogáz üzem tevékenységre kiadott 5991-13/2018. számú egységes környezethasználati 

engedély módosítását – kapacitásbővítés – illetően. 

A tervezett bővítés bemutatása: 

Az engedélyes a sertéstelep bővítését tervezi, fiaztató, utónevelő és hizlalda kialakításával. 

A bővítés során új istálló épület épül, valamint a meglévő istállóépületek egy része kerül bővítésre. 

A bővítés után a telephely az alábbi sertésférőhely kapacitással fog rendelkezni: 

 



14 
 

A telephelyen található biogáz üzem technológiájában, működtetésében, kapacitásában változás nem 

következik be. A új istálló, valamint a bővített istállókban alkalmazott tartástechnológia megegyezik a 

telephelyen jelenleg folytatott technológiával. 

A tevékenységgel érintett település: Nyírtelek. Hatásterülettel érintett település: Nyírtelek, 

Nyíregyháza. 

Hulladékgazdálkodás: 

A dokumentációban foglaltak értelmében a környezethasználó a telephelyen engedélyhez kötött 

hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez. 

A kivitelezés során keletkező építési hulladékok kezelését az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint végzik. 

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

gyűjtik, hulladékfajtánként elkülönítve. A munkahelyi gyűjtőhely kialakítása megfelel az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. 

(IX.29.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.  

Az üzemelés során keletkező hulladékokat a gyűjtést követően jogerős hulladékgazdálkodási 

engedéllyel rendelkező szervezet részére adják át.  

A települési kommunális hulladékot gyűjtést követően közszolgáltató szállítja el. 

Környezeti zaj: 

A sertéstelep és biogáz üzem Nyírtelek Helyi Építési Szabályzata szerint „Gip – Gazdasági terület, ipari” 

besorolású övezetben helyezkedik el. A dokumentáció szerint a telephelyszomszédságában „Gip – 

Gazdasági terület, ipari” övezeti besorolású területek találhatók. Védendő lakóépület, tanya 220 m-en 

található, „Eg – Gazdasági célú erdő” övezeti besorolású területen. Tágabb környezetében északról, 

nyugatról és déli irányból „Má” övezeti besorolású területek helyezkednek el. A legközelebbi lakóépület, 

mely Lf – Falusias lakóövezetben található, 435 méterre helyezkedik el a telephelytől. 

A telephely bővítésének zajvédelmi szempontú hatásterületét a kivitelezés időszaka alatt lakóterület 

vonatkozásában, nappali időszakban (06:00-22:00) 80 méter távolságban határozták meg a zajforrások 

akusztikai középpontjától mérve. A hatásterületen zajtól védendő létesítmény nem található. 

A dokumentációban szereplő számítások alapján a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete 

üzemeltetése során nagyrészt (É, Ny, és K irányban) telekhatáron belül marad, D-i irányban a 

telekhatártól mért 45-53 méter által határolt területrész. A hatásterületen zajtól védendő létesítmény nem 

található. 

Gépjárműforgalom csak a nappali (6-22) időszakban történik. A gépjárműforgalom, a megadott adatok 

alapján nem okoz 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást a megközelítési útvonalon. 

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

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

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

Levegőtisztaság-védelem:  

A sertéstelepen a szociális épület fűtését 1 db 36 kW-os gázkazán, a battériás malac utónevelő épület 

fűtését 1 db 105 kW-os központi gázkazán, a fiaztató épület fűtését 2 db 105 kW teljesítményű gázkazán 

biztosítja, melyek nem jelentésköteles légszennyező pontforrások. 

A biogáz üzemben a fermentáció során keletkező biogázt blokkerőműben történő felhasználásig 

gáztárolóban helyezik el. A biogáz üzemhez egy 625 kW teljesítményű JENBACHER típusú gázmotoros 

áramfejlesztő blokkfűtőmű (P3 jelű pontforrás) kapcsolódik. A védelmi övezetét a környezetvédelmi 
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hatóság korábban 81 méterben jelölte ki. A pontforrás köré kijelölt védelmi övezetet továbbra is fenn 

kell tartani, a fenntartással kapcsolatos költségek a környezethasználót terhelik. 

A P3 gázmotor megnevezésű légszennyező pontforrás terjedésszámítással meghatározott 

levegővédelmi hatásterülete - nitrogén-oxidok tekintetében - a pontforrástól mért 159 m sugarú kör által 

határolt terület.  

A légszennyező pontforráshoz kapcsolódó tüzelőberendezés (625 kW gázmotor, tüzelőanyag biogáz) a 

140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 

53/2017. (X. 18.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 2. § (1) bekezdés 10. pont alapján I. 

kategóriájú tüzelőberendezésnek minősül. Az 1 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű I. 

kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó kibocsátási határértékei az FM rendelet 4. § (1) bekezdés 

alapján a rendelet 1. számú melléklet 3. pont /Motorok és gázturbinák/ 10.F sora, 3.1. és a 3.3. pontja  

alapján kerültek meghatározásra. 

A P3 gázmotor megnevezésű légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátásának 

ellenőrzésére a környezethasználó az egységes környezethasználati engedélyben előírt évenkénti 

emissziómérési kötelezettségének a felülvizsgált időszakban eleget tett. Az emisszió mérések 

eredményei alapján megállapítható, hogy a pontforrás kibocsátásai a vonatkozó határértékeket nem 

haladják meg. 

A pontforrásnál az indítási és leállítási időszakokra, illetve a nem megfelelő működésre vonatkozó 

előírásokat az FM rendelet 9. § (3), (4) és 10. § (3) bekezdés alapján került meghatározásra. 

A pontforrásra előírt emissziómérés gyakorisága az FM rendelet 8. § (1) és (3) bekezdése alapján került 

meghatározásra. 

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

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

VM rendelet), a mérés elvégzésének körülményei 6.§ (1), 8.§ (1), 12.§ (1) b) és (2) bekezdése alapján, a 

vizsgálati jegyzőkönyv benyújtására vonatkozó határidő a 19. (3) bekezdés alapján került 

meghatározásra. 

A légszennyező források és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről történő 

üzemnapló vezetése a VM rendelet 18.§ (1) (2) bekezdése alapján került előírásra. 

A bejelentésre kötelezett diffúz forrást a határozat rendelkező részének IV.3.2.2. pontja tartalmazza.  

/A bővítés során a malacnevelő és fiaztató épület méreteit növelik, illetve egy új utóhizlaló épületet 

terveznek megépíteni. A benyújtott dokumentáció szerint a biogáz üzem technológiájában, 

működtetésében, kapacitásában változás nem következik be./ 

A telephely teljes bűzkibocsátását az istállóépületek, medencék, tárolók, illetve a telephely egyéb, nem 

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

telep egy diffúz (D1) forrásnak minősül. 

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 sertéstelep szagvédelmi hatásterületét a fentiek figyelembe vételével határozták meg. A benyújtott 

dokumentációban a diffúz forrás (D1) levegővédelmi hatásterületét - szagkibocsátásra vonatkozóan - 

terjedésszámítással (AIRCALC) határozták meg. A dokumentációban bemutatott számítás alapján a 

sertéstelep szagvédelmi hatásterülete kedvezőtlen terjedési viszonyok (1 m/s) és a legkedvezőtlenebb 

technológiai paraméterek figyelembe vételével az alábbiak szerint alakult: 
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Forrás 

jele 

Megnevezése Hatásterület [m] 

(3 SZE/m
3
, Szél: 1 m/s) 

 

D1 

Malacnevelő (bővítés) 161 

Fiaztató (bővítés) 121 

Utóhízlaló I. 210 

Utóhízlaló II. 210 

Utóhízlaló III. 210 

Kocaszállás 177 

Süldőszállás I. 39 

Süldőszállás II. 39 

Útóhízlaló (Új) 210 

Kihelyező medence I. 17 

Kihelyező medence II. 17 

Fermentlé tároló medence I. 
46 

Fermentlé tároló medence II. 

Végtároló I. 110 

Végtároló II. (hígtrágya tároló) 64 

Szeparátor előtároló 32 

Utótároló 32 

Keverő medence 8 

Fogadó medence 8 

Szeparátor anyagtároló szeparáló tér 10 

A Lr. 5. §  

 (3) A bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati 

engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet 

kell kialakítania. 

(4) 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. 

(5) 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. 

Az 5991-13/2018. számú határozat kiadása óta Korm. rendelet megváltozott, ezért szükségessé vált a 

diffúz forrás köré is védelmi övezet kijelölése. A Főosztály a sertéstelep védelmi övezetét jelen határozat 

IV. 3.1.3. pontja szerint jelölte ki 210 m-ben, a Lr. 5. § (3)-(8) bekezdései figyelembe vételével, a 

legnagyobb szagvédelmi hatásterülettel megegyező mértékben. 

A dokumentáció szerint a levegőtisztaság-védelmi hatásterületen belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, 

nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület nem található. 

A Főosztály megállapította, hogy a telephely körül kijelölésre kerülő védelmi övezet területén a Lr. 5 § (6) 

bekezdésében foglalt védett létesítmény nem található.  
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A legközelebbi védendő lakóépület a diffúz forrástól ~ 220 m-en (a Nyíregyháza 0473/13 hrsz. tanya) 

található, „Eg – Gazdasági célú erdő” övezeti besorolású területen. 

A dokumentációban bemutatott módszerek, melyeket a levegőbe történő kibocsátások csökkentése 

érdekében alkalmaznak a telephelyen, valamint a határozat rendelkező részébe foglalt BAT 

követelmények és levegőtisztaság-védelmi előírások betartása mellett a tevékenység várhatóan nem 

okoz lakosságot zavaró bűzzel való terhelést.  

A Lr. 7. § (4) szerint, amely légszennyező forrásnál kibocsátási határértéket annak sajátosságai miatt 

megállapítani nem lehet, a levegőterhelést legkisebb mértékűre csökkentő levegővédelmi követelmények 

határozandók meg, ezért a rendelkező részben foglaltakat írta elő a Főosztály. 

Felhívom a környezethasználó figyelmét, hogy az Lr. 30. § (2) alapján, ha az elérhető legjobb technika 

nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzését, további műszaki 

követelmények írhatók elő, például szaghatás csökkentő berendezés alkalmazása, vagy meglévő 

berendezés leválasztási hatásfokának növelése. Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való 

terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, 

felfüggeszthető vagy megtiltható. 

Az engedély IV. szakasz 3.2.2.1 pontjában lévő levegővédelmi követelményeket, a környezetvédelmi 

érdekek sérülésének elkerülése végett, valamint az Lr. 4. §-a alapján, a tevékenység bűzhatása és a 

lakott területek közelségének figyelembevételével, az esetlegesen előforduló lakossági 

bejelentések kivizsgálása érdekében került előírásra.  

A VM rendelet 15. § (5) bekezdése alapján „Azoknál az egységes környezethasználati engedély köteles 

bűzkibocsátást okozó forrásoknál, amelyek hatásterületén érzékeny, az országos településrendezési és 

építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti lakóterület, üdülőterület, intézményi terület vagy 

településközpont található, és a bűzszennyezéssel kapcsolatosan megalapozott panasz merül fel, a 

környezetvédelmi hatóság előírhatja a bűzszennyezettség időszakos olfaktometriás mérését.” A 

határozat rendelkező rész 3.2.2.1. pontjába foglalt szagkibocsátás mérését az előzőek (lakott területek 

közelsége, az esetlegesen előforduló lakossági bejelentések) alapján kétévenkénti gyakorisággal 

írta elő a Főosztály. 

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

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

A határozat rendelkező részének IV. 3.2.3.1. pontja szerinti jelentés tartalmi követelményeit a Korm. 

rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza. 

A határozat rendelkező részének IV. 3.2.3.2. pontja szerinti jelentés tartalmi követelményeit a Korm. 

rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. 

A telephely teljes bűzkibocsátását az istállóépületek, medencék, tárolók, illetve a telephely egyéb, nem 

fedett területeinek kibocsátásai együttesen határozzák meg, ezért egy állattartó telep egy diffúz 

forrásnak minősül, ezért a határozat rendelkező rész IV. 3.2.3.2 pontja szerinti LAL változásjelentés 

elkészítését írta elő a Főosztály. 

A levegőtisztaság-védelmi követelményeket a Főosztály a Khvr. 20.§ (3), (4), bekezdései, a Lr. 22.§ (2) 

a) pontja, a 25.§ (4)-(5) bekezdései és a rendelet 6. számú melléklet tartalmi előírásainak megfelelően, 

illetve a 26.§ (1), (3), (8) bekezdései alapján állapította meg. 

Természetvédelem:  

A telephely és környezete természetvédelmi oltalom alatt nem áll, nem országos jelentőségű védett 

természeti-, vagy Natura 2000 terület, nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak sem. 

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció (Tervszám: EV/23-2020.) alapján a Nyírtelek 041/45 hrsz.-

ú területen lévő állattartó telephely és biogáz üzem területről megállapítható, hogy antropogén hatás alatt 
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álló terület. Az ingatlan jelentős része burkolt (betonozott), vagy beépített, zöldfelület mértéke csekély, 

így feltételezhetően az eredeti növénytársulás a telephelyen és környékén megszűnt. A telephely tágabb 

környezetében mezőgazdasági hasznosítású területek, erdőrészletek, illetve egyéb ipari használatú 

területek veszik körül. 

A tervezett fiaztató, utónevelő és hizlalda kialakítása a Nyírtelek 041/45 helyrajzi számú ingatlanon belül 

történik, nem jár újabb területfoglalással. Tájvédelmi szempontból a vizsgált terület közelében védendő 

értékek nem találhatóak, a tájalkotó tényezőkben a módosítás következtében nem történik változás. Az 

5991-13/2021. számú egységes környezethasználati engedélyben foglalt természetvédelmi előírásokat a 

tervezett fejlesztések miatt nem szükséges bővíteni.  

Földtani közeg, felszíni-, felszín alatti víz védelme: 

A kivitelezési munkálatokat megfelelő körültekintéssel fogják végezni, így a felszíni és felszín alatti vizek 

szennyeződésének lehetősége kizárható. A tervezett munkálatok a felszíni és felszín alatti vizekre 

nincsenek károsító hatással. 

Az elérhető legjobb technikának való megfelelés: 

A benyújtott dokumentáció alapján: „Az alkalmazott elérhető legjobb technika ismertetését a TIERRA-21 

Kft. által készített EV/23-2020 számú előzetes vizsgálati dokumentáció egyes fejezetei tartalmazzák, 

változás azonban nem történt az 5991-13/2018. számú határozatban foglaltakhoz képest.” 

A kérelemben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az engedélyezéskor fennálló 

feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. 

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

tevékenységhez szükséges feltételek a telephelyen biztosítottak, a technológia az elérhető legjobb 

technikának megfelel, ezért a tervezett bővítést az egységes környezethasználati engedély jelen 

határozattal történő módosításával a Főosztály engedélyezi. 

A Főosztály a határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 67. § 

(1) bekezdése és a Khvr. 20/A. § (8) a) pontja, (10), (11) bekezdései és (12) a) pontja alapján hozta meg 

az Ákr. 80. § (1) bekezdés szerinti formában és a 81. § (1) bekezdés szerinti 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. 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
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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 

Itv. 45/A. §-a és a 74. §-a határozza meg.  

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a díjrendelet 2. § (1), bekezdése és 3. számú melléklet 7., 10.1. 

sorszáma alapján került meghatározásra. 

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi 

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

(1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése, valamint a 13. § (1) bekezdés c.) pontja és (2) bekezdése, 

illetékességét a rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg; a hulladékgazdálkodási hatáskörét és 

illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.)  Korm. rendelet 1.§ 

(1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése állapítja meg. 

Az egységes környezethasználati engedély módosításáról szóló közleményt a Korm. rendelet 21.§ (8) 

bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az eljárásban részt vett települési önkormányzat 

jegyzője részére megküldi, azzal, hogy azt a kézhezvételt követően 15 napon át közszemlére tegye. 

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400 

Nyíregyháza, Erdősor 5.) az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján és a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § 

(4) bekezdése alapján megküldöm. 

A határozatot teljes körű meghatalmazás alapján a környezethasználó meghatalmazottja, Dr. Forgácsné 

Háda Noémi útján közlöm. 

Nyíregyháza, 2022. február 7. 

Román István 

kormánymegbizott  

nevében és megbízásából  

 

 

Katona Zoltán 

osztályvezető 
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