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H A T Á R O Z A T 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a Baromfi Coop Kft. 

(4030 Debrecen, Vécsey u. 34.) meghatalmazásából eljáró MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. 

(4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) kérelmére a Tiszabercel 0103/8 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 

Baromfitelepre (KTJ: 100392042) kiadott 1498-28/2015. számú egységes környezethasználati engedélyt 

(továbbiakban: EKHE) az alábbiak szerint 

módosít ja:  

 

Az EKHE II. szakasz „Telephely neve” sora az alábbiakra módosul:  

Telephely neve:  TISZABERCEL TOJÓTELEP 

Az EKHE III. szakasz „Kiépített termelési kapacitás” sora az alábbiakra módosul: 

Kiépített termelési kapacitás: 84.000 db Tenyészállat/Brojler tenyészállat férőhely 

Az EKHE III. szakasz „Az alkalmazott technológia megfelelése az elérhető legjobb technikának:” sora az 

alábbiakra módosul: 

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 

határozatában foglaltaknak való megfelelését jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

Az EKHE IV. szakasz az alábbi 1.6. ponttal egészül ki: 

1.6. Az elérhető legjobb technikával összefüggésben meghatározott határérték: 

BAT-AEL a tojótyúkok tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra 

vonatkozóan: 

Paraméter 
BAT-AEL  

( NH3 kg-ja/férőhely/év) 

NH3-ban kifejezett ammónia 0,1 
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Az EKHE IV. szakasz 3.2.1. pontja az alábbiakra változik: 

3.2.1. Bejelentésre köteles diffúz források   

Forrás jele Megnevezése Hasznos nevelőtér [m
2
] 

D1 Szülőpár tojó istálló 1 208,4 m
2
 

D2 Szülőpár tojó istálló 1 208,4 m
2
 

D3 Szülőpár tojó istálló 1 208,4 m
2
 

D4 Szülőpár tojó istálló 1 208,4 m
2
 

D5 Szülőpár tojó istálló 1 208,4 m
2
 

D6 Szülőpár tojó istálló 1 208,4 m
2
 

D7 Szülőpár tojó istálló 1 208,4 m
2
 

D8 Szülőpár tojó istálló 1 208,4 m
2
 

D9 Kakasnevelő istálló 1 725,0 m
2
 

Az EKHE IV. szakasz 10. pontja az alábbiakra változik: 

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

felülvizsgálati kötelezettségek: 

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

 a telephely vízfogyasztása, 

 villamosenergia-fogyasztása, 

 tüzelőanyag-fogyasztása, 

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

 takarmányfogyasztásról, 

 keletkező trágya mennyiségről. 

10.2. A környezethasználónak a határozat IV. szakasz 1.6. pontjában meghatározott kibocsátási szint 

teljesülését első alkalommal az 1.5. pont szerinti bejelentést követő 1 év múlva, azt követően 

évente egyszer monitoroznia kell. A levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozását a 25. BAT, 

a 10.1. pont szerinti eljárási paraméterek monitorozását a 29. BAT szerinti technikák 

alkalmazásával kell igazolni a Főosztály felé. 

10.3. A környezethasználó köteles az 1.5 pont szerinte bejelentést követő minden évben június 30-i 

határidővel a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozó „Éves környezetvédelmi jelentést” 

benyújtani a Főosztályra. A jelentésnek tartalmaznia kell a határozat 10.1 és 10.2 pontjában 

meghatározottakat. A jelentésnek meg kell felelnie a jogszabályok és a Főosztály által támasztott 

követelményeknek, és a fentebb előírtakon túl tartalmaznia kell a következőket: a mintavételi 

eredmények értékelését, panaszokat, havária eseményeket, az engedély előírásainak való 

megfelelést. 

10.4. 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 30/6207007; fax száma: 06 42 598-941. 

A környezethasználó köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének 

dátumát és pontos idejét, az esemény részleteit, és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb 

mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. A 

környezethasználó köteles feljegyzést készíteni valamennyi eseményről. A környezetvédelmi 
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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. 

10.5. A környezethasználó köteles valamennyi, esetlegesen hozzá beérkező, a tevékenység 

végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia 

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

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

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. 

10.6. A környezethasználó rendszeres jelentéstételi kötelezettségeit a határozat 2. sz. melléklet 

részletezi. 

10.7. 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 2020. augusztus 31-ig be 

kell nyújtania a Főosztályra. 

Az EKHE 2. számú melléklete jelen határozat 2. számú mellékletére változik. 

 

A 1498-28/2015. számú határozatba foglalt egységes környezethasználati engedély egyéb 

rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. 

A Főosztály megállapítja, hogy a 303-10/2018. számú függő hatályú döntéshez nem fűződik jog-

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

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. 

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon véglegessé 

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

de a Főosztályhoz benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre 

vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó 

jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új 

tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra 

önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

Az egységes környezethasználati engedély kérelemre történő módosítása elleni fellebbezés díjköteles. A 

díj mértéke 125.000,- Ft, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Állam-

kincstárnál vezetett 10044001-00299695-00000000 számú számlája javára köteles megfizetni a 

fellebbezés benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás esetén a közlemény rovatban kérem feltüntetni a Kör-

nyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is.  

Készpénzátutalási-megbízást a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály ügyfélszolgálatán 

személyesen is igényelhet. 

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

Kormányhivatalnak történő felterjesztésről dönthet. 
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I N D O K O L Á S 
 

A Baromfi-Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey u. 34.) Tiszabercel, 0103/8 hrsz. alatti baromfinevelő 

telepen tervezett tevékenység végzésére a 1498-28/2015. számú határozatba foglalt egységes 

környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2015. november 4-én vált jogerőssé és a 

rendelkező részben megadott előírások betartása esetén a jogerőssé válást követő 5 évig érvényes. 

A Baromfi Coop Kft. (4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41.) meghatalmazásából eljáró MOLNÁR 

Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) 2018. november 15. napján kérelmet 

nyújtott be a Főosztályra a Tiszabercel 0103/8 hrsz. alatti ingatlanon tervezett Baromfitelepre (KTJ: 

100392042) kiadott 1498-28/2015. számú egységes környezethasználati engedély jelentős módosítása 

(termelési kapacitásban történő változás) tárgyában.  

A kérelem elbírálására 2018. november 15. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

A Baromfi-Coop Kft. Tiszabercel település külterületén, a 0103/8 hrsz.-ú ingatlanon egy új Tojótelep 

beüzemelését tervezi 8 db új építésű tojó istálló, 1 db kakasnevelő valamint a kapcsolódó létesítmények 

megépítésével, melyre a 1498-28/2015. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik 

67.760 db szülőpár tartására.  

A beadott kérelem szerint a tervezett kapacitást összesen 84 000 db szülőpár férőhelyre kívánják 

bővíteni. 

A 1498-28/2015. számú egységes környezethasználati engedély indokolási részébe foglalt 

engedélyezésre kerülő tevékenységben változás történt az alábbiak szerint: 

Az engedélyezésre kerülő tevékenység: 

A telephely elhelyezkedése 

A tervezési terület Tiszabercel településtől dél-nyugatra, külterületen található. A telephelyet közvetlenül 

mezőgazdasági művelési és erdőterület határolja. A telephelytől a legközelebbi lakóterület észak-keletre, 

kb. 930 méter távolságban a Tiszabercel, Vásártér utcai lakóterületen található. A telephely 

Gávavencsellő település legközelebbi lakóövezetétől (Kossuth Lajos utca) kb. 1400 méter távolságban 

helyezkedik el. 

Létesítmények 

A telep egy 9 istállós szülőpár utónevelő telep, ahol 8 db jércenevelő istálló és 1 db kakasnevelő istálló 

kerül kialakításra, higiéniai (technológiai) folyosóval összekötve. A kakasnevelő épületben kerül 

kialakításra a szociális rész, a tojástároló, göngyölegtároló, raktárak és egy kakasnevelő légtér is, amely 

csak időszakosan lesz használatban. 

Egyéb tervezett létesítmények: 

- 1 db mélyfúrású kút 
- 4 db 20 m

3
-es vízzáró akna a mosóvíz gyűjtésére (jércenevelő) 

- 1 db 10 m
3
-es vízzáró akna a mosóvíz gyűjtésére (kakasnevelő)  

- 1 db 10 m
3
-es vízzáró akna a szociális szennyvíz gyűjtésére 

- kerékmosó medence és 1 db 1 m
3
-es akna a mosóvíz gyűjtésére 

- aggregátor és hullatároló épület 
- 8 db szigetelt silóalap 
- belső közlekedési utak 
- 1 db 70 m

3
 víztorony (meglévő) 

- 2 db 100 m
3
 felszíni nyílt földmedrű tüzivíz tározó (meglévő) 

- 2 db 100 m
3
 zárt betonmedrű tüzivíztározó (meglévő)) 
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A tartástechnológia főbb műszaki elemei, paraméterei 

A tervezett technológia 

A telephelyen kétfajta betelepítési módot fognak alkalmazni a következők szerint 

- „A”: Szülőpár naposcsibe betelepítése 
- „B”: Az állomány előnevelten érkezik a telepre a Baromfi-Coop Kft. szülőpár előnevelő 

telepeiről 18-19. hetes korban. 

Az alkalmazott technológia zárt rendszerű, növekvő mélyalmos, intenzív tartási rendszer. A szülőpár 

állományok a tojótelepen rácspadló és mélyalom kombinációjában lesznek tartva. A rácspadló és a 

mélyalom területi aránya kb. 40 - 60 %. A rácspadlók alá kerül kiépítésre a lagúnás, trágyaaknás 

rendszer. A tojótelepeken Jansen automata tojófészkek lesznek használatban, amely biztosítja a keltető 

tojások tisztaságát és higiéniáját. A tojófészek az istálló közepén hosszanti irányban helyezkedik el. A 

rendszer legfontosabb előnye a higiéniai szempontok biztosítása, valamint a száraz alom megőrzése. 

Telepítési sűrűség 

„A” betelepítési mód esetén 

Ivar Hasznos nevelő felület Telepítési sűrűség Egy rotációban max. telepített baromfik 

száma 

Jérce 8 505 m
2 

8,7 db/m
2 73 995 db 

Kakas 1 725 m
2 

5,8 db/m
2 10 005 db 

Összesen 10 230 m
2 

 84 000 db 

 

„B” betelepítési mód esetén 

Ivar Hasznos nevelő felület Telepítési sűrűség Egy rotációban max. telepített baromfik 

száma 

Vegyes 10 230 m
2 

8,21 db/m
2 84 000 db 

 

Állománytartás ideje 

„A” betelepítési mód esetén 

Az állomány nevelési periódusa naposcsibe kortól 62-65 élethetes korig tart. 

„B” betelepítési mód esetén 

Az állomány előnevelten érkezik a szülőpár előnevelő telepről 18-19. hetes korban vagy helyben nevelik 

elő. Egy nevelési ciklus 44 - 46 naptári hétig tart. 

Itatás 

Az itatáshoz szükséges víz a telephelyen mélyfúrású kútból lesz biztosítva, az itatás szopókás, zárt 

technológiájú rendszer segítségével történik. 

Takarmányozás 

A takarmány közvetlenül a Cégcsoport saját takarmánykeverő üzeméből kerülhet a telepre. A 

takarmányt a gépkocsikról közvetlenül az ólak mellé adagoló szerkezettel ellátott 1-1 db zárt silóba fújja 

be a takarmányos autó, ahonnan a minden ólban telepítésre kerülő spirálos behordó berendezés szállítja 

a takarmányt az ólakban levő garatokba. A takarmány-szállítás a rendszer segítségével gyorsan, 

mérlegen keresztül, zárt csatornán halad. A mérlegrendszer segítségével a takarmány-fogyasztás 

állandóan figyelemmel kísérhető.  
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„A” betelepítési mód esetén 

Az itatók alá csibeetető papírt húznak, amelyet megtöltenek vékonyan takarmánnyal közvetlenül a csibék 

érkezése előtt. A csibéket a dobozokból közvetlenül az itató alá a csibepapírra öntik, ahol azonnal 

megtalálják a takarmányt és a vizet. A naposcsibék telepítése után töltik fel a csibeetető tálcákat 

takarmánnyal. Az állomány 2 hetes koráig ebből eszik, majd 2 hetes korában kezdik meg az átállást a 

láncos etetőre. 

Az első héten a takarmányfogyasztás korlátlan a csibék részére. A második héttől a korlátozott etetésre 

állnak át. A takarmányadagok az első héten kb. 20 gr/db, 18-20 hetes korában az áttelepítéskor 85-100 

gr/db a kakasoknál és a jércéknél egyaránt. 

„B” betelepítési mód esetén 

A takarmányok mindegyike morzsázott takarmány. 

A jércék a tojástermelés kezdetéig a szülőpár tojó előkészítőt kapják, a kakasok pedig szülőpár 

kakastápot, egészen a kivágásig. A tojástermelés kezdetekor 23-24 hetesen szükséges átállni a 

szülőpár tojó 1. takarmányra, amelyről a 40. hetes korban kell átváltani a szülőpár tojó 2. takarmányra, 

mivel ennek más a Ca-P aránya.  

A takarmányadagok a jércéknél az átszállítás után 85-100 gramm/db, a csúcstermelés elérésekor 162-

164 gramm/db - eddig folyamatosan emelkedik -, majd a csúcstermelés után folyamatosan csökken 

egészen a kivágásig 148-153 gramm/db-ra. A kakasok takarmány adagja végig emelkedik, 

betelepítéskor 85-90 gramm/db, kivágáskor 160-170 gramm/db. 

Fűtés 

A nevelőterek fűtését gázzal működő egyenként 95 kW névleges bemenő hőteljesítményű Big Dutchman 

Jetmaster GP 95 típusú hőlégfúvókkal kívánják biztosítani (2 db/Szülőpár tojó istálló + 1 db a 

kakasnevelő istálló; összesen 17 db hőlégfúvó/telephely). Az iroda és szociális helyiségek, valamint a 

tojásraktár fűtését és a szociális melegvízellátást egy darab körülbelül 75-100 kW névleges bemenő 

hőteljesítményű földgázkazánnal fogják biztosítani. 

Szellőzés 

A nevelőépületek szellőztetése EUROEMME alagút ventilátor rendszerrel lesz biztosítva. Az 

alagútszellőzés, magában foglalja a téli minimum (kereszt) és átmeneti időszak szellőztetését is. 

Világítás 

A világításnál a hagyományos izzók helyett szabályozható fénycsöveket fognak alkalmazni, melyek 

energiatakarékosabbak, és hatékonyságuk is nagyobb. A fényprogram betartásához fénykirekesztőket 

használnak, ami meggátolja a természetes fény beszűrődését. 

Almozás, istálló előkészítés 

A nevelőépületekben alomanyagként portalanított, hőkezelt, pelletált szalma almot fognak használni, 

maximum 1-2 cm vastagságban, ami kb. 1 kg/m
2
 mennyiséget jelent. 

Trágya kitárolás, elhelyezés 

A technológia során alomanyaggal keveredett trágya és alommentes tiszta trágya keletkezik. Az 

alommentes, tiszta trágya elkülönítetten kerül elszállításra a kaparótérben elhelyezkedő almos, száraz 

trágyától. Mindkét fajtájú trágya közvetlenül a BAROMFI-COOP Kft. nyírmadai központi trágyatároló 

telepére, vagy a nyírjákói trágyafermentáló telepre kerül elszállításra, így a telepen trágyatárolás nem 

lesz. 

Takarítás, fertőtlenítés 

A kitrágyázást követően az istálló száraz takarítását kell elvégezni a portalanítással kezdve, az épületet 

„seprű tiszta” állapotba hozva. 
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A ventillátorokat, a szellőzőnyílásokat, külső és belső falakat portalanítani szükséges. A száraz takarítás 

után nagynyomású vizes mosóval mossák le az istálló minden felületét, és minden berendezési tárgyat. 

Kívülről befelé mosnak, így a szennyeződés kívülre nem kerül. 

Az épületek csatornáján keresztül a mosófolyadék a gyűjtőaknába jut. A víztiszta mosást követően az 

istállók habtisztítása következik. A felületre kijuttatott hab a láthatatlan vagy esetlegesen hideg vízzel el 

nem távolítható szennyeződéseket oldja le a felületről. Az előírt behatási idő elteltével az istálló és a 

technológiát újra elmossák. A száradás után a felületeket hab formájában fertőtlenítik. A technológia 

beszerelése után az istállókat ködképző berendezés segítségével gázosítják, majd bezárják. 

Vízellátás 

A telephely vízellátása 1 db mélyfúrású kúttal lesz biztosítva, a telepen belüli hálózat kialakításával. 

Szennyvízelhelyezés 

Szociális szennyvíz: A szociális szennyvíz gyűjtése 1 db 10 m
3
-es zárt szennyvízaknában fog történni.  

Technológiai szennyvíz: Az ólak takarításából származó mosóvizet a jércenevelő épületeknél összesen 

4 db egyenként 20 m
3
 kapacitású, a kakasnevelő épületénél pedig 1 db 10 m

3
 kapacitású zárt 

szennyvíztárolóban gyűjtik majd. Az aknából a mosóvizet saját gépjárművel szállítják el engedélyes 

szennyvíztisztító telepre.  

Csapadékvíz-elhelyezés 

A tetőfelületekről levezetett csapadékvizet közvetlenül elszikkasztani tervezik az ingatlan belső területén. 

A csapadékvíz szennyezetlen, a burkolatlan felületeken a csapadékvíz a talajba szivárog. A telephelyen 

parkoló nem kerül kialakításra így ehhez kapcsolódóan nincs szükség külön csapadékvíz kezelésre. 

Hulladékkezelés 

A telephelyen keletkező építési hulladékot vagy a helyszínen felhasználják, vagy az arra kijelölt 

hulladéklerakóba szállítják. A munkát végző gépek javítása, karbantartása nem a helyszínen fog történni, 

de az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokra (pl. havária) a vonatkozó jogszabályi előírásokat 

alkalmazzák. 

A tevékenységből származó kommunális szilárd hulladékok gyűjtése és szállításig való tárolása 

hagyományos módon, erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő edényekben fog történni. A hulladékok 

elszállítása Tiszabercel település közszolgáltatójával kötött szerződés alapján fog történi. 

A veszélyes hulladékokat erre a célra kijelölt zárt edényzetben, elkülönítetten fogják gyűjteni munkahelyi 

gyűjtőhelyen. A veszélyes hulladékokat az arra a környezetvédelmi hatóságtól engedéllyel rendelkező 

kezelőnek fogják átadni 6 hónapos gyakorisággal. A gyűjtőhelyek kialakítása az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. 

(IX.29.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltaknak megfelelően fog történni. 

A 1498-28/2015. számú egységes környezethasználati engedélyben ismertetett egyéb létesítmények, a 

tartástechnológia műszaki elemei, paramétereiben változtatást nem terveznek. 

A tervezett kapacitásbővítés (67.760 férőhelyről 84.000 db férőhelyre) a Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdés 

d) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szempontjából jelentős 

változtatásnak minősül. 

A fenti eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 20/A. § (8) a) pontja és (10) 

bekezdései alapján az 1498-28/2015. számú egységes környezethasználati engedély módosításával 

kerül lefolytatásra.  

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

bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül 303-10/2018. számon 
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függő hatályú határozatot hozott, amelyhez nem fűződik joghatás, mivel a Főosztály 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.  

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 3. számú melléklet 3. számú melléklet 7. főszáma és 10. főszám 10.1 

alszáma alapján: 250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint. Az igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél 

a Főosztály 303-11/2018. számú végzésére megfizette, az eljárás során egyéb eljárási költség nem 

keletkezett. 

 

A Korm. rendelet 20/A. § (11) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes 

környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt 

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

 

Az eljárás során a 438-2/2019. 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 a Főosztály a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste 

meg szakhatóságként. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/663-1/2019.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában a Tiszabercel 0103/8 hrsz. alatti baromfinevelő telepre kiadott 1498-

28/2015. számú egységes környezethasználati engedély módosításához (tervezett termelési 

kapacitásban történő változás) a 36500/4455-4/2015.ált. számon kiegészített 36500/4455-1/2015.ált. 

számú szakhatósági állásfoglalásának fenntartása mellett kikötések nélkül hozzájárul.  

A szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„A Főosztály a 438-2/2019. számú megkeresésében a Baromfi-Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey u. 34) 

mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró Molnár Környezetvédelmi Mérnöki Kft. (4400 

Nyíregyháza, Váci Mihály út 41.) által kérelmezett, Tiszabercel 0103/8 hrsz. alatti baromfinevelő telepre 

kiadott 1498-28/2015. számú egységes környezethasználati engedély módosítása (tervezett termelési 

kapacitásban történő változás) vonatkozásában indult eljárásban kérte a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a benyújtott dokumentumokból és a rendelkezésére álló adatokból az 

alábbiakat állapította meg: 

A tervezett baromfinevelő telep megvalósítása kapcsán az ügyfél 1498-28/2015. számú egységes 

környezethasználati engedélyt kapott a környezetvédelmi hatóságtól. Az eljárásban a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 36500/4455-4/2015.ált. számon kiegészített 36500/4455-1/2015.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalást adott, melynek előírásai beemelésre kerültek az egységes környezethasználati 

engedélybe.  

Az üzemeltető az eredetileg tervezett 67.760 db létszámról 84.000 db létszámra tervezi emelni a 

termelési kapacitást. 

A Tiszabercel 0103/8 hrsz.-ú földterület közüzemi vízbázist nem érint.  

A tervezett tevékenység a rendelkező részben 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. 
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21.) Korm. rendeletben, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. 

rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható.  

Fentiekre való tekintettel a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú területi vízügyi szakhatóság 

vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörben eljárva, az egységes környezethasználati engedély 

módosításához, a 36500/4455-4/2015.ált. számon kiegészített 36500/4455-1/2015.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásának fenntartása mellett előírások nélkül hozzájárult. 

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 Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

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

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

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

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

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

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

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

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

rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg. 

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 kérelem elbírálása során felmerülő szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a 438-3/2019. 

számú ügyiratban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

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

táblázat 3. pontja alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztályát kereste meg.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Népegészségügyi Osztálya az SZ/NEF/00157-2/2019. számú szakkérdés vizsgálatában az egységes 

környezethasználati engedély módosítása ellen, a vizsgált szakkérdések vonatkozásában kifogást nem 

emelt.  

Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„A Baromfi-Coop Kft. (4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41.) megbízásából eljáró Molnár Környezetvédelmi, 

Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (4400 Nyíregyháza, 

Kölcsey u. 12-14.) előtt, Tiszabercel 0103/8 hrsz.-ú ingatlanon tervezett baromfinevelő telepre kiadott 

1498-28/2015. számú egységes környezethasználati engedély módosítása ügyében kérelmet terjesztett 

elő.  

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

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

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

felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) 

számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni 

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

Népegészségügyi Főosztályát kérte fel, mely az ügyel kapcsolatos feladatkörrel és szakmai ismeretekkel 

rendelkezik. 

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

ának, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseire a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
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Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy a baromfinevelő telep működésének 

módosításához kapcsolódóan a kialakítás és üzemeltetése során – a szakértői nyilatkozatban közölt 

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

terhelés nem valószínűsíthető (amennyiben a szagvédelmi és zajvédelmi hatásterület meghatározásánál 

figyelembe vett kibocsátási értékek a fejlesztést követően ténylegesen a megadott nagyságban 

teljesülnek), ezáltal szignifikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő hatás kialakulására –a 

felülvizsgálati anyagban bemutatott adatok alapján- nem lehet következtetni. 

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam.  

Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

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

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

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint, míg illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról 

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

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

állapítottam meg. ” 

 

A Főosztály a döntését az alábbiak figyelembe vételével hozta meg: 

A Baromfi-Coop Kft. a Tiszabercel 0103/8 hrsz. alatti telephelyen tervezett tevékenység folytatására a 

1498-28/2015. számú határozatba foglalt egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, 

melyben a telep kapacitása 67 760 db baromfi szülőpár férőhelyként került meghatározásra. 

Tervezéskor a baromfitelep szagvédelmi hatásterülete legnagyobb teljesítmény kihasználás és 

kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett a diffúz források (nevelőépületek) együttes határától mért 258 

méterben lett megállapítva. 

Az engedély 3.1. pontjában a Főosztály a tervezett D1-D9 diffúz források védelmi övezetét a diffúz 

források együttes határától számított 300 méter széles sáv által lehatárolt területben határozta meg. 

 

A benyújtott dokumentáció szerint a tervezett 84 000 db tenyészállat/Brojler tenyészállat férőhely 

nevelésére a megépített istállók a meglévő technológiai felszereltséggel, energia ellátással alkalmasak, 

új épület építése nem szükséges.  

 

A tervezett tojótelep „A” betelepítési technológia szerinti szagvédelmi hatásterülete kedvezőtlen terjedési 

viszonyok (1 m/s szélsebesség) mellett a diffúz források (nevelőépületek) határától mért 293,23 méter; a 

„B” betelepítési technológia szerinti szagvédelmi hatásterülete kedvezőtlen terjedési viszonyok (1 m/s 

szélsebesség) mellett a diffúz források (nevelőépületek) határától mért 292,88 m távolságon belül van. A 

tervezett tevékenység szagvédelmi hatásterülete a 1498-28/2015. számú határozatban kijelölt 300 m 

nagyságú védelmi övezeten belül helyezkedik el. 

 

A kijelölt védelmi övezetben nem található lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, 

szociális és igazgatási épület. 

 

A 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 20/A.§ (8) bekezdés a) pontja szerint: „Ha a környezetvédelmi 

hatóság megállapítja, hogy a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási 

határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest 

jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani, a 

környezethasználót - a 19. § (2) bekezdésének figyelembevételével - környezetvédelmi felülvizsgálat 

végzésére kötelezi, valamint alkalmazhatja a 26. §-ban foglalt jogkövetkezményeket.” 

 

A 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 20/A.§ (10) bekezdése szerint: „A környezetvédelmi hatóság az 

egységes környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az 
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engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi 

szükségessé.” 

 

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 1498-28/2015. számú egységes környezethasználati engedéllyel 

rendelkező Tiszabercel 0103/8 hrsz. alatt tervezett baromfinevelő telephelyen biztosítottak, a technológia 

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

környezethasználati engedély jelen határozattal történő módosításával a Főosztály engedélyezi. 

 

Határozatomat a Korm. rendelet 20/A.§ (8) a) és (10) bekezdése alapján, az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) 

bekezdésben meghatározott formában és tartalommal hoztam meg.  

 

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

(1), (2), (3) bekezdései biztosítják.  

 

A kérelemre indult eljárás, valamint a fellebbezés díjának mértékéről a Díjrendelet 2. § (1)-(2) és (5) 

bekezdései alapján a 3. számú melléklet 7. főszáma és 10. főszám 10.1 alszáma alapján rendelkeztem.  

A Főosztály a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontja és (2) bekezdésében biztosított 

hatáskörben, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességben 

járt el. 

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

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

A határozatot a környezethasználó részére teljes körű meghatalmazás alapján a Molnár 

Környezetvédelmi, Mérnöki Kft-n, mint környezetvédelmi megbízotton keresztül küldöm meg. 

 

Nyíregyháza, 2019. február 27. 

 

 Dr. Galambos Ildikó 
hivatalvezető 

nevében és megbízásából 
  

 
Katona Zoltán 

 főosztályvezető-helyettes 
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A határozatot kapják (Elektronikus úton, tértivel) 

 
1. Molnár Kft. cégkapu: 12724228 

2. Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi Kft.  

3. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya  

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

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya 

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

Főosztályának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya 

7. Tiszabercel Község Jegyzője  

8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

9. Irattár 
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1. számú melléklet 

A telephelyen alkalmazott elérhető legjobb technika megfelelése az általános 
BAT-következtetéseknek 

1.1. EMS (Környezetirányítási rendszerek) 

Az elérhető legjobb technika a 

BAT-következtetés szerint 

A baromfitelepen alkalmazott technika 

EMS (Környezetirányítási rendszerek) 

A környezeti teljesítmény javítása érdekében alkalmazott 

környezetirányítási rendszer 

1. a vezetőség, köztük a felső vezetés kötelezettségvállalása;  

2. olyan környezetvédelmi politika meghatározása a vezetőség 

részéről, amely a létesítmény környezeti teljesítményének 

folyamatos fejlesztését is magában foglalja;  

 

3. a szükséges eljárások, célkitűzések és célok tervezése és 

megvalósítása a pénzügyi tervezéssel és beruházással 

összhangban;  

4. eljárások megvalósítása, különös figyelmet fordítva az 

alábbiakra:  

a) felépítés és felelősség;  

b) képzés, tudatosság és hozzáértés;  

c) kommunikáció;  

d) a munkavállalók bevonása;  

e) dokumentálás;  

f) hatékony folyamatirányítás;  

g) karbantartási programok;  

h) készültség és reagálás vészhelyzet esetén;  

i) a környezetvédelmi jogszabályok betartásának biztosítása.  

5. a teljesítmény ellenőrzése és korrekciós intézkedések 

megtétele, különös tekintettel a következőkre: 

- monitoring és mérés, 

- korrekciós és megelőző intézkedések, 

- nyilvántartás vezetése. 

6. az EMS és folyamatos alkalmasságának, megfelelőségének és 

hatékonyságának felülvizsgálata a felső vezetés részéről; 

7. tisztább technológiák fejlődésének követése; 

8. a létesítmény végső leszerelése esetén jelentkező környezeti 

hatások figyelembevétele az új üzem tervezési fázisában és teljes 

üzemi élettartama során; 

9. ágazati referenciaértékelés (pl. az EMAS ágazati 

referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazása. 

Kifejezetten az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztési ágazat 

A baromfitelep esetében az alábbi 

technikákat alkalmazzák: 

- A környezethasználó kötelezettséget vállal a 
környezetvédelmi célok elérésére. 

- A környezethasználó olyan környezet-
védelmi politikát fogalmazott meg, amely a 
létesítmény környezeti teljesítményének 
folyamatos fejlesztését, magas szinten 
tartását garantálja. 

- A környezethasználó a beruházásokat, 
fejlesztéseket a pénzügyi lehetőségek 
birtokában tervezi. 

- A környezethasználó gondot fordít a 
munkavállalók folyamatos képzésére, és 
bevonja őket a környezetvédelmi feladatok 
megvalósításába. 

- A telepen zajló folyamatokat dokumentálják, 
azokról nyilvántartásokat vezetnek. 

- A telepre vonatkozó karbantartási program 
került kidolgozásra. 

- A telephely üzemi kárelhárítási tervvel 
rendelkezik. 

- A környezetvédelmi jogszabályok 
betartásának biztosítását belső 
utasításokkal érik el. 

 

- A létesítményből származó kibocsátások 
mérésére a BAT szerinti monitoring 
rendszer kialakításra került. 
 

 

- A baromfitartásra vonatkozó technológiák 
fejlődését nyomon követik, és gazdasá-
gossági számításokat végeznek az esetle-
ges bevezethetőségükkel kapcsolatban. 

 

 

- zajvédelmi és bűzszennyezés elleni 
intézkedési terv alkalmazása nem 
szükséges, mivel az érzékeny területeken 
zajártalomra, bűzártalomra az alkalmazott 
technológia mellett nem lehet számítani, 
illetve ilyen ártalom nem igazolt. 
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vonatkozásában a BAT-nak az EMS-be kell foglalnia a következő 

jellemzőket:  

10. zajvédelmi intézkedési terv (lásd 9. BAT); 

11. bűzszennyezés elleni intézkedési terv (lásd 12. BAT). 

1.2. Jó gazdálkodás 
 

Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés szerint  A baromfitelepen alkalmazott technika 

Az üzem/gazdaság helyének megfelelő meghatározása és 

a tevékenységek helyére vonatkozó rendelkezések 

-  biztosítják a védendő érzékeny területektől való 
megfelelő távolságot;  

-  figyelembe vették az uralkodó éghajlati 
viszonyokat (pl. szél és csapadék);   

-  mérlegelték a gazdaság lehetséges jövőbeli 
fejlesztési kapacitását; 

-  normál üzemvitel mellett megelőzik a 
vízszennyezést.  

A személyzet oktatása és képzése 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.  

Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan kibocsátások és 

események kezelésére  

A telephely rendelkezni fog üzemi kárelhárítási 

tervvel. 

A telephelyen lévő szerkezetek és berendezések 

ellenőrzése, javítása és karbantartása  

  - a víz- és takarmányellátó rendszerek, 

   szellőztetőrendszer és hőérzékelők, 

silók és szállítóberendezések (pl. szelepek, csövek) 

rendszeresen ellenőrzésre kerülnek, javítás és 

karbantartás folyamatosan biztosított; 

A telephely tisztántartására gondot fordítanak,  

a kártevők elleni védekezés rendszeres 

Az elhullott állatok oly módon való tárolása, ami megelőzi 

vagy csökkenti a kibocsátásokat.  
   az elhullott állatokat zárt konténerben tárolják 

1.3. Takarmányozás 

Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés 

szerint 

A baromfitelepen alkalmazott technika  

A nyersfehérje-tartalom csökkentése 

nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, amely az 

energiaszükségletekre és az emészthető 

aminosavakra épül.  

- Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak 

egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakí-

tásával 

- A Kft. csak granulált takarmányt etet fel, melynek 

jobb a takarmány-hasznosítási hatásfoka. 

- A telepen az állatokat a megfelelő mennyiségű 

esszenciális aminosavakkal etetik az optimális 

teljesítmény elérése érdekében, miközben korlá-

tozzák a felesleges fehérjebevitelt. 

- Optimalizálják a takarmány foszfortartalmát (a 

takarmányban a foszfortartalmat pontosabban 

Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak 

egyedi követelményeihez igazodó étrend 

kialakításával. 

Szabályozott mennyiségű esszenciális 

aminosavak hozzáadása az alacsony 

nyersfehérje-tartalmú étrendhez.  

Az összes kiválasztott nitrogént csökkentő 

engedélyezett takarmány-adalékanyagok 

alkalmazása. 



 15 

Az összes kiválasztott foszfort csökkentő 

engedélyezett takarmány-adalékanyagok (pl. fitáz) 

alkalmazása. 

igazítják az állatok foszforszükségletéhez, az állat 

tömegétől és/vagy a termelési szakasztól függően.) 

 

 

 

 

Könnyen emészthető szervetlen foszfátok 

alkalmazása a takarmány hagyományos 

foszforforrásainak helyettesítésére. 

Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak 

egyedi követelményeihez igazodó étrend 

kialakításával. 

1.4. Hatékony vízfelhasználás 

Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés 

szerint  

A baromfitelepen alkalmazott technika   

A vízfelhasználás nyilvántartása. 

Az itatóvíz-fogyasztást számítógéppel ólanként mérik 

és rögzítik. 

 

A vízszivárgás feltárása és javítása.  

Rendszeres ellenőrzés, hiba esetén javítás. 

A vezetékek karbantartását a karbantartási napló 

rögzíti. 

Magasnyomású tisztítók használata az állatok 

tartására szolgáló hely és a berendezések 

tisztítására. 

A száraz takarítást követően nagynyomású 

tisztítóberendezést (Sterimob) használnak a 

tisztításhoz. 

A konkrét állatkategória szempontjából alkalmas 

berendezések (pl. önitató, kerek itató, itatóvályú) 

megválasztása és használata a víz (ad libitum) 

elérhetőségének egyidejű biztosítása mellett. 

Szelepes önitatót alkalmaznak. 

Az ivóvíz-berendezés kalibrálásának rendszeres 

ellenőrzése és (szükség esetén) átállítása.  

Az ivóvíz-berendezést rendszeresen ellenőrzik; 

annak megfelelő beállításával megakadályozható a 

víz elfolyása.  

1.5. Szennyvízkibocsátás 

Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés 

szerint  

A baromfitelepen alkalmazott technika 

Az udvar szennyezett területének lehető legkisebbre 

korlátozása.  

A technológia zárt rendszerű, ezért szennyezett terület 

a telephelyen nincs. A keletkező szennyvizet zárt, 

vízzáróan kialakított gyűjtőaknákban tárolják. A 

keletkezett trágyát kitrágyázáskor azonnal elszállítják 

a telephelyről.  

A vízfelhasználás minimalizálása.  

Takarítás víztakarékos nagynyomású tisztítóberen-

dezéssel. 

Szelepes önitató berendezés alkalmazása. 

A szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan 

szennyvízforrásoktól, amelyeket kezelni kell. 

A szennyezetlen esővíz a telephelyen kialakított 

szikkasztó árkokban, ill. a zöldfelületeken elszikkad.  

A szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba vagy 

hígtrágyatárolóba. 

Az állományváltás utáni vizes takarításkor keletkező 

szennyvizet zárt, vízzáróan kialakított aknákban 

gyűjtik a szennyvíztelepre történő elszállításig. 

1.6. Hatékony energiafelhasználás 

Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés 

szerint  

A baromfitelepen alkalmazott technika  
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Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek. 
Az állattartó épületek fűtését földgáz üzemű hőlégfúvó 

biztosítja. 

Az evaporációs hűtéssel kombinált alagút szellőztető 

rendszer működtetését automatikus vezérlés 

biztosítja. Folyamatosan méri a nevelőterek hő-

mérsékletét és páratartalmát, s az automatika a 

ventilátorok indításával, fordulatszámának sza-

bályozásával, a természetes szellőzést biztosító 

légbeejtők nyitásával, zárásával, a hőlégfúvó 

indításával szabályozza az istállókon átáramoltatott 

levegő mennyiségét, ezáltal pedig a hőmérsékletet és 

a páratartalmat. 

A fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek, továbbá 

működtetésük optimalizálása, különösen, ahol 

légtisztító rendszereket alkalmaznak. 

Az állatok tartására szolgáló hely falainak, 

padozatának és/vagy plafonjának szigetelése.  
Az istállók hőszigeteltek. 

Energiahatékony világítás használata.  Energiatakarékos fénycsöveket használnak. 

 

 

1.7. Zajkibocsátás 

Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés 

szerint  

A baromfitelepen alkalmazott technika  

Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az 

érzékeny terület között.  

A telephely megfelelő távolságra van az érzékeny 

területektől. Az üzemi tevékenység zajvédelmi 

szempontú hatásterületén belül zajtól védendő terület, 

objektum nem található. 

Berendezések elhelyezése  

A létesítmény zajkeltő berendezéseinek elhelyezé-

sekor figyelembe vették az érzékeny területek 

elhelyezkedését. 

A takarmánysilók helyét úgy választották meg, hogy 

a takarmányadagoló cső hossza a lehető legrövidebb 

legyen és üzemszerű működése akadálytalanul 

történjen. 

A takarmánysilókat úgy helyezték el, hogy a gép-

járműmozgás a lehető legkisebb legyen. 

Üzemeltetési intézkedések 

Az állattartó épületek zárt rendszerűen működnek, 

mesterséges szellőztetéssel. Az épületek nyílászáróit 

a nevelés alatt zárva tarják. (A természetes 

szellőztetés lehetősége is biztosított.) 

A berendezéseket megfelelően képzett személyzet 

működteti, felügyeli.  

Folyamatos karbantartással előzik meg az esetleges 

meghibásodásokat. 

Éjszaka a szellőző rendszeren kívül más jelentősebb 

zajkeltő berendezést nem működtetnek. Az állatok 

szállítását, az istállókhoz tartozó takarmánysilók gépi 

feltöltését, a takarmány kiosztását a nappali (6:00-

22:00), magasabb környezeti zajterhelésű időszak-

ban végzik. 
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Alacsony zajszintű berendezések -    Nagy hatásfokú ventilátorokat alkalmaznak. A 
berendezések kiválasztásánál törekedtek az ala-
csony zajszintű berendezések alkalmazására.  

1.8. Porkibocsátás 

Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés 

szerint 
A baromfitelepen alkalmazott technika 

Durvább alomanyag használata (pl. hosszú szalma 

vagy faforgács az aprított szalma helyett). 

 

Portalanított, hőkezelt, darált, pelletált szalmával 

almoznak, amelyet turnusváltáskor távolítanak el az 

istállókból. 

Az alomanyagot egyenletesen, kb. 1-2 cm vastag-

ságban, 1 kg/m
2 

mennyiségben terítik szét a nevelő-

terek sík padozatú kaparóterében, ügyelve arra, hogy 

az esetleges porképződés mértéke a lehető legkisebb 

legyen. 

Ad libitum takarmányozás 

Nedves takarmány vagy pellet használata, vagy olajos 

nyersanyagok és kötőanyagok hozzáadása a száraz 

takarmányra épülő rendszerben. 

Az alkalmazott zárt önetető takarmányozási 

technológia megakadályozza a takarmány 

kiszóródását; veszteségmentes felhasználást-, a 

baromfinak a takarmányhoz való szabad hozzáférést 

biztosít. 

A Kft. csak granulált takarmányt alkalmaz, amelynek 

jobb a takarmány-hasznosítási hatásfoka és kevesebb 

maradék keletkezik. 

A pneumatikusan feltöltött, száraz takarmányt tároló 

berendezések porleválasztóval való felszerelése. 
Zárt tartályos tehergépkocsi szállítja be a takarmányt 

és pneumatikusan üríti a silókba. A rendszer zárt. 

A szellőztetőrendszer oly módon történő kialakítása és 

működtetése, amely mérsékli a levegő áramlásának 

sebességét az épületen belül.  

A szellőztető rendszer működtetését automatikus 

vezérlés biztosítja. A légterenként elhelyezett 

számítógép folyamatosan méri a hőmérsékletet és a 

páratartalmat, s az automatika a ventilátorok 

indításával, fordulatszámának szabályozásával, a 

légbeejtők nyitásával, zárásával, a hőlégfúvó 

indításával, szabályozza az istállókon átáramoltatott 

levegő mennyiségét, ezáltal pedig a hőmérsékletet és 

a páratartalmat is.  

1.9. Bűzkibocsátás 

Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés 

szerint 
A baromfitelepen alkalmazott technika 

Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az 

érzékeny területek között. 

A telep megfelelő távolságra található a védendő 

területektől, a tevékenység levegőtisztaság-védelmi 

hatásterületén nincs védendő ingatlan 

Az állattartásra szolgáló helyről a távozó levegő 

kibocsátási feltételeinek optimalizálása: a távozó levegő 

állattartásra szolgáló hely felőli oldalon történő 

eloszlatása, az érzékeny területtől távol. 
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Az állatok és a felületek tisztán és szárazon tartása (pl. 

a takarmány kiömlésének elkerülése, a részlegesen 

rácsozott fekvőhelyekről a trágya eltávolítása).  

Zárt, mélyalmos, intenzív szülőpártartási rendszer. 

Az alkalmazott takarmányozási technológia, itatási 

rendszer megakadályozza a takarmány szétszóró-

dását, a víz csöpögését, elfolyását, ezáltal az alom 

szárazon tartható. 

(Az etetők a mélyalomban helyezkednek el, az itatók 

a tojófészek melletti rácspadló felett. Az esetlegesen 

elcseppenő víz nem a száraz almot nedvesíti be.) 

Az alom szárazon, aerob körülmények között tartása az 

almos tartáson alapuló rendszerben. 

1.10. Kibocsátás szilárd trágya tárolásából 

Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés 

szerint 
A baromfitelepen alkalmazott technika 

A szilárd trágya tömör, át nem eresztő padozaton történő 

tárolása, amelyet elvezető rendszerrel és gyűjtőtartállyal 

szerelnek fel az elfolyás esetére. 

A telephelyen trágyatároló nincs. 

Az almozás portalanított, hőkezelt, darált, pelletált 

szalmával történik. 

Az állattartó épületek aljzata szigetelt, vízzáró kivitel-

ben készült. 

A baromfinevelés során keletkező trágyát csak az 

állomány kivágása után távolítják el az 

istállókból. 

A kitrágyázás során a trágyát az állattartó épületek 

mellé álló szállítójárművekre rakják. 

A rács alatt elhelyezkedő alommentes, tiszta trágyát 

elkülönítetten szállítják a kaparótérben elhelyezkedő 

almos, száraz trágyától. 

Mindkét típusú trágya a nyírmadai központi 

trágyatároló telepre vagy a nyírjákói baromfitrágya 

feldolgozó telepre fog kerülni. 

1.12. A trágya feldolgozása a gazdaságban 

Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés 

szerint  

A baromfitelepen alkalmazott technika  

A baromfitelepre ez a BAT követelmény nem alkalmazható, mivel trágya feldolgozás nem történik a telephelyen. 

1.13. A trágya kijuttatása 

Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés 

szerint 

A baromfitelepen alkalmazott technika 

A baromfitelepre ez a BAT követelmény nem alkalmazható, mivel a keletkező trágyát a környezethasználó 

üzemeltetésében lévő nyírjákói trágyafermentálóban dolgozzák fel, vagy a nyirmadai központi trágyatároló telepére 

kerül beszállításra. 
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1.14. A teljes termelési folyamat kibocsátása 

A baromfitenyésztésre vonatkozó teljes termelési 

folyamatból származó ammónia-kibocsátás csökkentése 

érdekében a BAT a teljes termelési folyamatból 

származó ammónia-kibocsátás csökkentésének becslése 

vagy kiszámítása a gazdaságban végrehajtott BAT 

révén. 

Az ammónia-kibocsátás elemzését a BAT előírások 

szerint fogják végezni. 

1.15. A kibocsátás monitorozása:  

Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés szerint  A baromfitelepen alkalmazott technika 

Becslés a trágya teljes nitrogén- és     

foszfortartalmának elemzésével 

az összes kiválasztott 

nitrogén és foszfor 

monitorozása 

Évi egy alkalommal BAT szerint végezni 

fogják  

Becslés anyagmérleg 

alkalmazásával, a kiválasztás és az 

egyes trágyakezelési szakaszokban 

jelenlévő teljes (vagy teljes 

ammónia) nitrogén alapján. 

Becslés kibocsátási tényezők 

alapján. 

a levegőbe jutó ammónia 

kibocsátás monitorozása 

Évi egy alkalommal BAT szerint végezni 

fogják  

Vízfogyasztás, Villamosenergia-fogyasztás 

Tüzelőanyag-fogyasztás 

BAT szerinti rögzítés, nyilvántartás-

vezetés történik a telephelyen 

 

A beérkező és távozó állatok száma, ideértve adott esetben a 

születést és az elhullást is.  

Takarmányfogyasztás 

Trágyatermelés 

2. Tojótyúkok, brojler tenyészállatok, vagy növendékek tartására szolgáló épü-

letek ammónia kibocsátása 

Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés 

szerint  

A baromfitelepen alkalmazott technika   

Mesterséges szellőztetésen alapuló rendszer és nem 

gyakori trágyaeltávolítás (mélyalom trágyagödörrel), 

amely mellett - az alkalmazott alomanyag és a 

szivárgásmentes itatórendszer révén - a trágya magas 

szárazanyag-tartalma is biztosított. 

Evaporációs hűtéssel kombinált alagút szellőztető 

rendszer alkalmazása. 

Az alkalmazott takarmányozási technológia, itatási 

rendszer megakadályozza a takarmány szétszóródását és 

a víz csöpögését, elfolyását, így az alom is szárazon 

tartható. 

A nevelőterek tömör padlója szigetelt, vízzáró kivitelben 

készült 

(Az etetők a mélyalomban helyezkednek el, az itatók a 

tojófészek melletti rácspadló felett. Az esetlegesen 
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elcseppenő víz nem a száraz almot nedvesíti be.) 

BAT-AEL tojótyúkok tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozóan 

NH3-ban kifejezett ammónia (nem ketreces rendszer) 

0,02 - 0,13 (NH3 kg-ja/férőhely/év) 

A kibocsátás vállalt szintje: 

0,13 (NH3 kg-ja/férőhely/év) 
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2. sz. melléklet  
 
Adatrögzítés és jelentéstétel  
 
 

Beszámoló 
Beszámolás 

gyakorisága 
Beadási határidő 

Éves hulladék bejelentés 
2.5. pont 

évente március 1. 

Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés (LAL) 
3.2.3.1. pont 

egyszer 
határozat 1.5. pontja szerinti 

bejelentéssel egyidejűleg 

Légszennyezés Mértéke (LM) éves jelentés 
3.2.3.2. pont 

évente március 31. 

Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben 
bekövetkező változás 

3.2.3.3. pont 
eseti 

változás bekövetkezésétől számított 
30 napon belül 

Levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem 
3.2.4. pont 

5 évente 
engedély ötéves felülvizsgálatával 

egyidejűleg 

Energia hatékonysági belső audit 
6.3. pont 

5 évente 
engedély ötéves felülvizsgálatával 

egyidejűleg 

Üzemi kárelhárítási terv benyújtása 
9. pont 

egyszer 
határozat 1.5. pontja szerinti 

bejelentéssel egyidejűleg 

Havária események összefoglaló jelentése 
10.1. pont 

eseti 
az eseményt követő  
legrövidebb időn belül 

Éves környezetvédelmi jelentés 
10.3. pont 

évente június 30. 

Panaszt részletező beszámoló megküldése 
10.5. pont  

eseti 
panasz beérkezését követő 1 

hónapon belül 

Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat 
10.7. pont 

5 évente 
2020. augusztus 31. 
 

Felügyeleti díj  
12.1 pont 

évente február 28. 

Állapotrögzítő beszámolót készítése és 
benyújtása  
13.3. pont 

egyszer 
tevékenység szüneteltetését, 

felhagyását követő 30 napon 
belül 

 
 
 
 
 


