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HATÁROZAT 

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

Termelő és Kereskedelmi Kft. (4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41.) /meghatalmazott képviselő: KÖMIR 

Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.)/ kérelmére - az általa 

benyújtott környezetvédelmi hatástanulmány és egységes környezethasználati engedély kérelem alapján 

- a Székely 02/7 hrsz. alatti baromfi szülőpárnevelő telep üzemeltetésére kiadott 8860-23/2016. sz., 

a 4290-13/2016. sz., 584-11/2013. sz. és 4692-23/2012. sz. határozattal módosított 6757-24/2011. sz. 

határozatba foglalt egységes környezethasználati engedélyt (továbbiakban: EKHE) az alábbiak 

szerint 

módosítja: 

I. Kérelemre: 

1. Az EKHE I. fejezet az alábbiakra változik: 

I. 

Környezethasználó adatai 

Környezethasználó neve: Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41. 

KÜJ száma: 100229600 

2. Az EKHE III. fejezeten belül a Kiépített kapacitás bekezdés az alábbiakra változik: 

Kiépített kapacitás: 78.000 szülőpár egyed férőhely:  
65.000 tojó férőhely, 
9.000 kakas férőhely,  
4.000 kakas utónevelő férőhely. 

3. Az EKHE III. fejezeten belül a Létesítmények bekezdés az alábbiakra változik: 

Létesítmények: 

baromfinevelő 
épületek 
száma 

hasznos 
nevelőterület (m

2
) 

megjegyzés 

1. 871 Nevelő épület 

2/a. 496  Nevelő épület 

2./b 496 Nevelő épület 

3. 952 Nevelő épület 

4. 952 Nevelő épület 

5. 952 Nevelő épület 

6. 952 Nevelő épület 
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7. 1.035 Nevelő épület 

8. 1.035 Nevelő épület 

9. 1.035 Nevelő épület 

10. 1.035 Nevelő épület 

összesen 9.811  

4. Az EKHE IV. fejezet 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:  

4.1. Védelmi övezet  

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

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

kialakítania. 

4.1.2. A 6757-24/2011. számú határozat 4.1.1. pontjában a D7-D10 diffúz forrásokra megállapított 

védelmi övezetet – középpontjának EOV koordinátái X: 305952 Y: 865900 a védelmi övezet sugara 146 

m – a továbbiakban is fenn kell tartani.  

A Főosztály a D11 és D12 diffúz források védelmi övezetét a diffúz források határától számított 96 méter 

széles sáv által lehatárolt területben határozza meg. A védelmi övezetet a határozat 1. sz. melléklete 

tartalmazza. 

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

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

működésével összefüggő építményt. 

4.1.4. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik.  

4.1.5. 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. 

5. Az EKHE IV. fejezet 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:  

4.2. A bejelentés köteles diffúz források 

Forrás 

jele 

Megnevezése Hasznos 

nevelőtere [m
2
] 

D2 2/b baromfinevelő 496 

D3 3. baromfinevelő 952 

D4 4. baromfinevelő 952 

D5 5. baromfinevelő 952 

D6 6. baromfinevelő 952 

D7 7. baromfinevelő 1035 

D8 8. baromfinevelő 1035 

D9 9. baromfinevelő 1035 

D10 10. baromfinevelő 1035 

D11 1. baromfinevelő 871 

D12 2/a baromfinevelő 496 

 

6. Az EKHE IV. fejezet 4.4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:  

4.4.1. A környezethasználónak a D11 és D12 diffúz légszennyező források levegőtisztaság-védelmi 

alapbejelentését legkésőbb a nevelőépület üzembe helyezése előtt be kell nyújtania a Főosztály 

részére.  

7. Az EKHE IV. fejezet 8.2. pontjába foglalt előírások a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/4372-2/2017. számú, 3446-1/2017. saját számú szakhatósági 

állásfoglalása alapján az alábbiakra változnak: 
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8.2.1. A baromfinevelő telep vízellátására, szennyvíz- és csapadékvíz-elhelyezésére vonatkozó 2184-
1/2017., 261-10/2016., 8953-15/2012., 4399-8/2010., 15632-4/2006. és 6227-3/2004. számú 
határozatokkal módosított, 4767-1/2004. számú (vksz.: 16/6-1969.) vízjogi üzemeltetési engedély 
tartalmának felülvizsgálatával és a változások dokumentálásával, az egységes környezethasználati 
engedély módosításánk jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a vízjogi üzemeltetési 
engedély módosítására vonatkozó kérelmet és mellékleteit be kell nyújtani a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra engedélyeztetésre. 

8.2.2. A szennyvíz- és csurgalékvíz gyűjtő létesítményekből túlfolyással, elszivárgással a vizek nem 
szennyeződhetnek! A környezethasználó köteles a szennyvízgyűjtő létesítmények műszaki állapotát, 
vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni, az ellenőrzés tényét és eredményét dokumentálni. 

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

keretében hiteles dokumentumok csatolásával igazolni, értékelni kell. 

8.2.3. A telephely vízilétesítményeinek üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a telephely 
vízellátására, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésére, valamint mélyfúrású és talajvízfigyelő 
kutjaira vonatkozó érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

8.2.4. Tilos a kerékfertőtlenítőben keletkező és egyéb szennyezett vizek csapadékvíz rendszerbe 
történő bevezetése, elszikkasztása! 

8.2.5. A talajvíz minőségét akkreditált mintavétel és akkreditált laboratórium által végzett vizsgálatok 
útján, a monitoring-kutak érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyében foglaltak szerint rendszeresen 
ellenőrizni kell. A talajvízfigyelő kutak vízvizsgálatát évente egyszer, április 30-ig kell elvégezni, 
majd a vizsgálati eredményeket (adatszolgáltatást) - a talajvízszint mérési adatokkal együtt - a 
mintavételt követő hónap végéig, azaz május 15-ig kell a vízvédelmi eljáró hatóság felé teljesíteni. 

Az adatszolgáltatást a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízvédelmi hatóság felé a 219/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet 34.-35. § szerinti FAVI rendszer Környezethasználati Monitoring 

alrendszerén kell teljesíteni. A FAVI elektronikus adatszolgáltatás rendjére, a kötelezettség 

végzésére vonatkozó információk a http://web.okir.hu/hu/ weboldalon találhatók. 

A talajvízvizsgálatoknak a pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, nitrogénformák (ammónium, 

nitrit, nitrát), foszfát, szulfát és klorid tartalom meghatározására kell kiterjednie. 

A talajvíz ezüst, arzén, ón, összes króm, molibdén tartalmának meghatározását az ötéves 

felülvizsgálat keretében el kell végezni. 

A vízmintavétellel egyidejűleg a talajvízszint mérést is el kell végezni. 

8.2.6. A talajvíz vizsgálati eredmények alapján a tevékenység talajvízre gyakorolt hatását évente, 
az éves jelentés keretében, valamint az egységes környezethasználati engedély ötéves 
felülvizsgálatában ki kell értékelni, és tájékoztatás céljából a környezetvédelmi hatóság által 
meghatározott időpontig meg kell küldeni a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is. 

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

8.2.8. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a tevékenység végzésénél a 
219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A fenti tevékenységeket, 
a szennyvizek, a baromfitrágya kezelését, gyűjtését, valamint a csapadékvizek elvezetését, 
elszikkasztását a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, 
valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön. A tevékenységet a környezet szennyezését és 
károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz, a földtani közeg szennyezettsége 
a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) 
szennyezettségi határértékeket ne haladja meg. 

8.2.9. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (8) bekezdése alapján, a tárgyévben a részletes 
FAVI adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást - az anyagforgalomban bekövetkezett 25 
%-nál nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden esetben - a tárgyév utolsó napján érvényes 
adatokkal a FAVI rendszeren keresztül be kell jelenteni a területileg illetékes vízvédelmi hatóság 
felé, a tárgyévet követő év március 31-ig. 
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8.2.10. A telepen keletkező szociális eredetű, az állattartó épületek vizes takarításából, és a 
kerékmosóból származó szennyvizeket zárt, vízzáróan szigetelt szennyvíztárolókban kell gyűjteni. A 
szennyvizet átadni csak a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező félnek lehet. A 
szennyvizet érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező, folyékony hulladék fogadására 
alkalmas szennyvíztisztító telepre kell beszállítani, fogadó nyilatkozat alapján. A szennyvíztisztító 
telepre beszállított folyékony hulladékról, szennyvízről naprakész nyilvántartást kell vezetni. A 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell a beszállítások időpontját, a folyékony hulladék mennyiségét, a 
szippantó kocsi forgalmi rendszámát, típusát és a gépkocsivezető nevét. A nyilvántartást elérhető 
helyen kell tárolni és ellenőrzéskor az ellenőrzést végző hatóság rendelkezésére kell bocsátani. 

8. Az EKHE V. Érvényesség fejezet első bekezdése az alábbiakra módosul: 

Az engedélyben megadott feltételek 78.000 szülőpár egyed egyidejű tartására vonatkoznak. 

9. Az EKHE 3. számú melléklete az alábbiakra módosul: 

3. sz. melléklet 

Adatrögzítés és jelentéstétel a Főosztály részére 

Beszámoló 
Beszámolás 

gyakorisága 
Beadási határidő 

Panaszok 

rendelkező rész 10.3. pont 
eseti 

panasz beérkezését követő 1 

hónapon belül 

Bejelentett havária események összefoglalója 

rendelkező rész 10.1. pont 
eseti a lehető legrövidebb időn belül 

Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben 

bekövetkező változás 

rendelkező rész 4.4.3. pont 

eseti 
a változás bekövetkezésétől 

számított 30 napon belül 

Üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálata 

rendelkező rész 9.2.4. pont 
5 évente 2018. április 1. 

Éves hulladék bejelentés 

rendelkező rész 2.5. pont 
évente március 1. 

Levegőtisztaság-védelmi jelentés 

rendelkező rész 4.4.2. pont 
évente március 31. 

Éves környezetvédelmi jelentés 

rendelkező rész 10.2. pont 
évente június 30. 

Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat 

rendelkező rész 10.5. pont 
következő 2020. október 31. 

Energiahatékonysági belső audit 

rendelkező rész 7.3. pont 

engedély 

felülvizsgálatával 

egyidejűleg 

engedély felülvizsgálatával 

egyidejűleg 

 

10. Az EKHE 4. számú melléklete az alábbiakra módosul: 

A telephely szennyező forrásai egységes országos vetületi rendszer (EOV) koordinátái:  

szennyező forrás EOVy [m] EOVx [m] 

1. sz. nevelőtér 865748 305919 

2/a. sz. nevelőtér 865765 306041 

2/b. sz. nevelőtér 865765 306041 

3. sz. nevelőtér 865793 306040 

4. sz. nevelőtér 865827 306043 

5. sz. nevelőtér 865854 306053 

6. sz. nevelőtér 865891 306061 

7. sz. nevelőtér 865843 305949 
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II. Hivatalból: 

1. Az EKHE IV. fejezet 10.5. pontja az alábbiak szerint módosul:  

10.5. Az engedélybe foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre 

vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy 

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

Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint, valamint a környezeti 

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

Korm. rendeletben foglaltakra is figyelemmel felül kell vizsgálni.  

A következő felülvizsgálati dokumentációt 2020. október 31-ig kell a Főosztálynak benyújtani. 

A felülvizsgálati dokumentáció az alkalmazott elérhető legjobb technika ismertetése fejezetét a 

BIZOTTSÁG (EU) 2017/302 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2017. február 15.) a 2010/75/EU európai 

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

következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról 

(a továbbiakban: Végrehajtási Határozat) határozatban foglaltak szerint kell elkészíteni. 

A telephelyre és az alkalmazott technológiára vonatkozóan tételesen ismertetni kell a végrehajtási 

határozatban szereplő általános BAT-következtetéseknek /környezetirányítási rendszerek (EMS), jó 

gazdálkodás, takarmányozás, hatékony vízfelhasználás, szennyvízkibocsátás, hatékony energiafel-

használás, zajkibocsátás, porkibocsátás, bűzkibocsátás, kibocsátás szilárd trágya tárolásából, a trágya 

feldolgozása a gazdaságban, a trágya kijuttatása, a teljes termelési folyamat kibocsátása, a kibocsátás 

monitorozása és az eljárás paraméterei/ és az intenzív baromfitenyésztésre vonatkozó speciális BAT-

következtetéseknek való megfelelést.  

Ismertetni kell az alkalmazott technológia kibocsátásait és vizsgálni kell a BAT-következtetés szerinti 

kibocsátási szinteknek (BAT-AEL) való megfelelést. 

Az adatokat, információkat olyan formában és tartalommal kell elkészíteni és benyújtani, amely lehetővé 

teszi - különösen a kibocsátások vonatkozásában - a létesítményben alkalmazandó technológiáknak a 

Végrehajtási Határozatban szereplő, a vonatkozó BAT-következtetésekben ismertetett elérhető legjobb 

technikákkal és az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintekkel való 

összehasonlítását.  

A BAT-következtetésben foglalt feltételeknek való megfelelés végső határideje: 2021. február 15. 

 

8. sz. nevelőtér 865872 305959 

9. sz. nevelőtér 865896 305967 

10. sz. nevelőtér 865915 305988 

munkahelyi gyűjtőhely 865778 305984 

I. szennyvízakna 865742 305914 

II. szennyvízakna 865757 306024 

III. szennyvízakna 865767 306032 

IV. szennyvízakna 865795 306048 

V. szennyvízakna 865820 306064 

VI. szennyvízakna 865852 306085 

VII. szennyvízakna 865905 305966 

VIII. szennyvízakna 865857 305945 
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A 8860-23/2016., a 4290-13/2016. sz., az 584-11/2013. sz. és a 4692-23/2012. sz. határozattal 

módosított 6757-24/2011. sz. határozatba foglalt egységes környezethasználati engedély jelen 

módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. 

Az összevont környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 

igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek megfizetésére az ügyfél köteles. Az ügyfél az engedélyezési 

eljárás igazgatási szolgáltatási díját, azaz 675.000,- Ft-ot megfizette, egyéb eljárási költség nem 

keletkezett. 

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

jogerőre. 

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

Főosztályhoz 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. 

A kérelemre történő módosításnak a fellebbezése díjköteles, a díj mértéke 337.500,- Ft. Fellebbezés 

esetén a fellebbezési eljárás díját a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Állam-

kincstárnál vezetett 10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a 

fellebbezés benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környe-

zetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. 

A hivatalból történő módosításnak a fellebbezés illetéke 15.000,- Ft, melyet a Nemzeti Adó- és Vám-

hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett eljárási illeték befizetésére szolgáló illeték-bevételi 10032000-

01012107 számú számlája javára köteles megfizetni. Átutalás esetén a közlemény rovatban kérem 

feltüntetni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyiratszámát 

is. Készpénzátutalási-megbízást a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály ügyfélszolgálatán, 

a 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. szám alatt személyesen igényelhet. Az illeték csak a fentiekben 

ismertetett módon fizethető meg.  

A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. 

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

Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet. 

 INDOKOLÁS 

A Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi Kft. (4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41.) a Székely 02/7 hrsz. alatti 

ingatlanon végzett baromfinevelő tevékenység végzésére 8860-23/2016., a 4290-13/2016. sz., az 584-

11/2013. sz. és a 4692-23/2012. sz. határozattal módosított 6757-24/2011. sz. határozatba foglalt 

egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az engedély jogerőre emelkedésének napjától 

(2011.09.20.) számított 11 évig érvényes. 

A Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi Kft. (4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41.) meghatalmazásából eljáró 

KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.)/ a Székely 02/7 hrsz. 

alatti ingatlanon végzett baromfinevelő tevékenység kapacitásbővítése kapcsán 2017. március 22-én 

kérelmet nyújtott be a Főosztályra az egységes környezethasználati engedély jelentős módosítása 

tárgyában. Kérelméhez csatolta a Székely 02/7. hrsz alatti baromfitelep bővítésének környezeti 

hatástanulmányát és egységes környezethasználati engedély kérelmét.  

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. sz. 

melléklet 1. b) alapján hatásvizsgálat köteles, valamint a Korm. rendelet 2. § (3) d) alapján az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárás szempontjából az egységes környezethasználati engedély 

jelentős módosításának minősül. 

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés alapján a Baromfi-Coop Kft. 2017. 

április 11-én érkezett kérelmére a környezeti hatásvizsgálati eljárást és egységes környezethasználati 

engedély módosítására vonatkozó eljárást összevontan folytatja le. 
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A kérelmet megvizsgálva a Főosztály megállapította, hogy az eljárás a környezetvédelmi és 

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

(továbbiakban: Díjrendelet) értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles.  

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a Díjrendelet  

2. sz. melléklet 1. főszáma alapján: Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat az 1.1. pont kivételével 

650.000,- Ft. 

3. sz. melléklet 10.1. főszáma alapján: a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 20/A. § (8) bekezdés szerinti 

jelentős változtatás a 7. pontban szereplő díjtétel, azaz 500.000,- Ft 50 %-a, vagyis: 250.000,- Ft,  

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

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

hatásvizsgálat és egységes környezethasználati eljárás lefolytatása is szükséges (összevont eljárás).  

Az előzőek alapján az összevont környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 675.000,- Ft. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

(továbbiakban: Ket.) 158. § (1) bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen 

határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges 

visszatérítéséről.” 

Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti költségek közül az igazgatási szolgáltatási díj merült fel, melyet 

a környezethasználó a Főosztály 4399-1/2007. számú végzése alapján megfizetett, egyéb eljárási 

költség nem merült fel. 

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 24.§ (7) és 8.§ (1) bekezdése értelmében a 

nyilvánosság biztosítása érdekében, a kérelem benyújtását követően a hivatalában, valamint honlapján 

az eljárás megindításáról közleményt, a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton közzétette. 

Egyidejűleg a 4399-3/2017. számú iratában megküldte a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a 

tevékenység telepítési helye szerinti település, Székely Község Jegyzőjének, aki gondoskodott annak 

közhírré tételéről. A közzététel időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan nem érkezett észrevétel sem a 

Főosztályhoz, sem Székely Község Jegyzőjéhez.  

A Főosztály a 4399-4/2017. számú ügyiratában a Ket. 29. § (3) bek. b) pontja alapján az eljárás 

megindításáról ismert ügyfélként értesítette a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, 

Sumen u. 2.). 

A Főosztály az összevont környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm.rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. számú melléklete II. táblázat 

3. pontja alapján szakhatóságként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) kereste meg a 4399-5/2017. számú végzésében, 

a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban. 

A szakhatóság állásfoglalását a 36500/4372-2/2017. számú, 3446-1/2017. saját számú ügyiratában 

előírásokkal adta meg, melyet a határozat rendelkező rész I.7. pontja tartalmaz. Állásfoglalását az 

alábbiakkal indokolta: 
„A Főosztály 2017. április 25-én érkezett 4399-5/2017. számú megkeresésében, a Baromfi-Coop Kft. 

(4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41.) által meghatalmazott KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (4400 

Nyíregyháza, Nagyváradi u. 4.) által a Székely 02/7 hrsz. alatti Baromfi szülőpárnevelő telep 

kapacitásbővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési ügyben indult eljárásban kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági 

állásfoglalását. 
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A Főosztály az eljárásban az alábbi szakkérdésekben kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

szakhatósági állásfoglalásának megadását: 

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 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 
kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást 
gyakorol (vízgazdálkodási hatáskörben eljárva)” 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és 
mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 
érvényesíthetők-e (vízvédelmi hatáskörben eljárva)” 

A dokumentációt készítő szakértő a KÖMIR Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán u. 82.). 

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

vízvédelmi szempontból, a felszíni és felszín alatti vizekre károsító hatással nem jár, a károsító hatás 

megelőzhető, kizárható. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem 

gyakorol. 

A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg: 

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

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

Székely település a felszín alatti víz állapota szempontjából a érzékeny területek közé került 

besorolásra. 

- A telephely kijelölt, vagy becsült felszínalatti ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetét nem érinti.  

- A Baromfi-Coop Kft. a Székely 02/7 hrsz. alatti telephelyén baromfi-szülőpár tartást és tenyésztojás-

termelő tevékenységet folytat, jelenleg 9 ólban, 9 légtérrel. 

- A telephely a baromfinevelő telep vízellátására, szennyvíz- és csapadékvíz-elhelyezésére vonatkozó 

2184-1/2017., 261-10/2016., 8953-15/2012., 4399-8/2010., 15632-4/2006. és 6227-3/2004. számú 

határozatokkal módosított, 4767-1/2004. számú (vksz.: 16/6-1969.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel 

rendelkezik. (érvényességi idő: 2019. január 31.) 

- A vízbeszerzés egyrészt a 33/17-1965. vízikönyvi szám alatt nyilvántartott (K-7 kataszteri számú) 1. 

számú mélyfúrású kútból, másrészt a 33/245-2014. vízikönyvi szám alatt nyilvántartott (K-15 

kataszteri számú) 2. számú mélyfúrású kútból történik. Az 1. számú mélyfúrású kútra vonatkozóan 

4400-9/2010., 15632-4/2006. és 4767-1/2004. számú határozatokkal módosított 2737-13/1965. 

számú vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, melynek érvényességi ideje 2019. január 31. A 

2. számú mélyfúrású kútra vonatkozóan 572-9/2014. számú vízjogi üzemeltetési engedély került 

kiadásra, melynek érvényességi ideje 2024. június 30.  

A vízfelhasználás elsősorban a telepen tartott állomány itatóvizére koncentrálódik, de a kutak vizét 

használják a rotáció után az ólak takarítására is. 

- A szociális vízigény kommunális jellegű, a dolgozók tisztálkodásából adódóan 292 m
3
/év 

mennyiségben. A szociális vízigény kielégítése a vízhálózatról történik. 

- Az itatáshoz szükséges vizet a telephelyen mélyfúrású kútból biztosítják, szopókás, zárt technológiájú 

rendszer segítségével. A víz minőségét rendszeresen ellenőrizzük. A szopókás itatási technológia 

lehetővé teszi a víz gazdaságos kiadagolását, megakadályozva a víz alomra kerülését.  

- A tűzvédelmi leírás alapján szükséges oltóvíz mennyisége 50 m
3
, vagy 1000 l/perc vízsugár 1 órán 

keresztül. Ez a vízmennyiség a Székely 02/7 hrsz.-ú, ingatlanon meglévő 50 m
3
-es tűzivíztárolóból, 

valamint mélyfúrású kútról biztosítható.  

- Gazdasági célú egyéb vízigény (takarítás) 0,1 m
3
/d; 25 m

3
/év. 

- Szociális szennyvíz mennyisége 0,8 m
3
/d; 292 m

3
/év. 

- Állományváltáskor az épület padozatán felhalmozódott trágya mechanikusan - kisméretű 

homlokrakodó gépet és trágya elszállító gépjárműveket használnak - eltávolításra kerül. 
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- A kitrágyázást követően az istálló száraz takarítását végzik, az épületet „seprű tiszta”  

-  Ezt követően a padozatot fertőtlenítik, vízsugárral leöblítik, a mosófolyadék az épületek csatornáján 

keresztül gyűjtőaknába jut. A vízfelhasználási adatokat ólanként vízóra méri és naponta az 

ólnaplókban rögzítik. A vizes takarításkor keletkező 54 m
3
/év technológiai szennyvizet 3 db 5 m

3
-es, 3 

db 10 m
3
-es és 2 db 20 m

3
-es szennyvízgyűjtő aknában tárolják. 

- A technológiai szennyvizeket minden takarítás után, amennyiben szükséges még a takarítás alatt 

elszállítják szennyvíztelepre befogadó nyilatkozat alapján. A telephelyen keletkezett trágyát a 

Baromfi-Coop Kft. nyírmadai központi trágyatároló telepére szállítják. 

- A kerékmosó medencéből származó szennyvíz tárolására 1 db 1 m
3
-es vízzáróan kialakított 

gyűjtőakna szolgál. A szennyvizet a telep egyéb szennyvizeihez hasonlóan befogadó nyilatkozat 

alapján szennyvíztelepre szállítják. 

- A telepen keletkező csapadékvizek a tevékenység zárt technológiája miatt nem szennyeződnek, így 

azok elszikkaszthatóak. A telepre hulló csapadék 9,8 ha vízgyűjtő területen gyülekezik össze. A 

burkolt felületekről összegyűlő csapadékvizet szikkasztóárokba vezetik, a szabad földfelületekre hulló 

csapadék természetes módon elszikkad. 

- A telep területén (Székely 02/7) 2 db talajvízfigyelő kút létesült (TK-1 és TK-2 jelű). A figyelő kutak, 

mint környezethasználati monitoring, a felszín alatti vizek felső talajvízrétegének vízminőségi 

állapotváltozásának, esetleges szennyeződésének megfigyelését, ellenőrzését biztosítják. A 

talajvízfigyelő kutak 9691-10/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek 

(érvényességük 2022. október 10.). 

- A beruházás során a baromfitelep férőhely kapacitásának növelése érdekében 2 db meglévő istállót 

(1. és 2/a.) kívánnak a termelésbe bevonni és a meglévő ólakban a telepítési sűrűséget is növelni 

kívánják. Ezzel a telep férőhelyeinek száma 55.700-ról 78.000-re nő. 

- A bővítéssel kapcsolatban építési tevékenységre nem kerül sor. 

A rendelkezésre álló nyilvántartási adatokból megállapítható, hogy az elmúlt időszakban mért talajvíz 

vizsgálati eredmények szerint, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni 

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

FVM együttes rendelet mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértékekhez képest 

határérték túllépések túlnyomórészt ammónium-ion, nitrát-ion és nitrit-ion vonatkozásában fordultak elő 

(az IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Laboratóriumának FK146/2012., 

FK146/2012., FK119/2013., FK119/2013., FK073/2014., FK073/2014., FK085/2015., FK085/2015., 

FK078/2016., FK078/2016., számú vizsgálati jegyzőkönyvei alapján), amelyek mezőgazdasági 

szennyeződésekre utalhatnak. 

A vizsgált nehézfémek esetében határérték túllépés nem történt.  

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. 

A baromfinevelő telepi 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 baromfinevelő telepi létesítmények gondos üzemletetése, 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. 
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A talajvízben mért jellemzők alakulásának nyomon követését szolgáló környezethasználati monitoring 

működtetéséről, a monitoring adatszolgáltatás módjáról, rendjéről a monitoring kutak 9691-10/2012. 

számú vízjogi üzemeltetési engedélyében és az 584-11/2013. és 4692-23/2012. számú határozatokkal 

módosított 6757-24/2011. számú egységes környezethasználati engedélyben foglaltak figyelembe 

vételével rendelkeztem. 

A felszín alatti víz veszélyeztetésével, terhelésével járó tevékenységek jellemzőire vonatkozó részletes 

FAVI adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változás bejelentéséről a 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet 16. § (8) bekezdései alapján rendelkeztem. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva, az egységes 

környezethasználati engedély kiadásához hozzájárult, tekintettel arra, hogy a tevékenységhez 

kapcsolódó vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények az előírások maradéktalan betartásával 

biztosíthatók. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 3. pontjában megállapított 

hatáskörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

44. § (6) bekezdése szerinti tartalommal adta meg. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdése alapján a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon 

belül köteles megadni. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam. 

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 

megküldeni szíveskedjen.” 

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

kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése és a kérelem alapján az 5. 

számú melléklet I. táblázat 3. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát kereste meg a hatáskörébe tartozó 

szakkérdések vizsgálata érdekében, a 4399-6/2017. számú levelében. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 

Osztály (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.) az SZ/NEF/00744-2/2017. számon elvégezte a hatáskörébe 

tartozó szakkérdés vizsgálatát és az egységes környezethasználati engedély kiadása ellen a vizsgált 

szakkérdések vonatkozásában kifogást nem emelt. Állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: 

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

Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

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

Székely 02/7 hrsz. alatti baromfi szülőpár nevelő telep bővítéséhez kapcsolódó összevont környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély megszerzése ügyében kérelmet terjesztett 

elő. 

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

szakkérdések vizsgálatára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztályát kérte fel, mely az üggyel kapcsolatos feladatkörrel és szakmai ismeretekkel rendelkezik. 

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

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5.§ rendelkezéseire, valamint a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott szakkérdésekre [A 
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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] is, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztálya megállapította, hogy: a baromfi szülőpár nevelő telep bővítése és üzemeltetése település és 

környezet-egészségügyi szempontból, a szakértői anyagban bemutatott kiindulási adatok és számítások 

alapján nem jelent szignifikáns egészségkárosító kockázatot, erre tekintettel a rendelkező részben 

rögzítettek szerint foglalt állást.  

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

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

bekezdése, illetve járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az 

egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet, illetékességét a 

Ket. 21. § (1) bekezdése, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

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

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 24.§ (7) és 9.§ alapján közmeghallgatás tartását 

rendelte el a Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. szám alatti hivatali épületébe, amelyre a 4399-

11/2017. számú végzésében meghívta a környezethasználót, a környezethasználó meghatalmazott 

képviselőjét, az eljárásba bevont szakhatóságot, a Kormányhivatal szakkérdéseket vizsgáló szervezeti 

egységét, továbbá az eljárás megindulásáról értesített ügyfelet.  

A Főosztály a Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. szám alatti hivatalában, valamint honlapján hirdetményt 

tett közzé, valamint a közmeghallgatásra vonatkozó adatokat a 4399-10/2017. számú ügyiratban 

közhírré tételre megküldte Székely Község Jegyzőjének. A közzététel időtartama alatt észrevétel nem 

érkezett sem a Főosztályhoz, sem Székely Község Jegyzőjéhez. 

A meghirdetett közmeghallgatás megtartása meghiúsult, tekintettel arra, hogy a közmeghallgatáson 

ügyfelek nem jelentek meg. 

A Főosztály döntését a benyújtott dokumentáció, annak hiánypótlása, a szakkérdés vizsgálat, a 

szakhatóság állásfoglalás és a rendelkezésre álló adatok alapján, a következők szerint hozta meg: 

A telephelyen jelenleg 9 db nevelőépületben 9 légtérrel, összesen 8.444 m
2
 hasznos nevelőterületen 

végeznek baromfi szülőpár utónevelést és tenyésztojás-termelést, 55.700 db baromfi szülőpár egyed 

férőhely kapacitással (ebből 49.300. db tojó férőhely, 4400 db kakas férőhely és 2000 db kakas 

utónevelő férőhely). 

A felülvizsgálati dokumentáció 2016. október 27-én érkezett hiánypótlásának 3. sz. mellékletén 

(Helyszínrajz) 1. számmal jelölt 871 m
2
-es és 2/a számmal jelölt, 496 m

2
-es épület raktárként, ill. 

alomtárolóként funkcionál. 

A beruházás során a baromfitelep férőhely kapacitásának növelése érdekében 2 db meglévő épületet (1. 

számmal jelölt 871 m
2
-es raktár és 2/a számmal jelölt, 496 m

2
-es alomtároló épület) kívánnak a 

termelésbe bevonni és a meglévő ólakban a telepítési sűrűséget is növelni kívánják. Ezzel a telep 

férőhelyeinek száma 55.700-ról 78.000-re nő (ebből 65.000 db tojó férőhely, 9.000 db kakas férőhely és 

4.000 db kakas utónevelő férőhely).  

A bővítés után a baromfi tartástechnológia nem változik. A 2 db termelésbe bevonni kívánt istállóban is 

evaporációs hűtéssel kombinált alagútszellőztetés tervezett. A 2 db új istállóban összesen 7 db EM 50 

és 7 db ED 24 (EUROEMME) típusú ventilátor üzemel majd.  
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A bővítést követően működtetni kívánt baromfi istállók száma összesen 11 db, hasznos nevelőterületük, 

összesen: 9811 m
2
. 

A Főosztály az egységes környezethasználati engedélyt jelen határozat rendelkező része szerint az 

alábbiak alapján módosította: 

Az EKHE I. fejezetének módosítására a Baromfi-Coop Kft. székhelye címének megváltozása miatt került 

sor. 

Az EKHE III. fejezet kiépített kapacitás és létesítmények bekezdések módosítása a tervezett bővítés 

miatt vált szükségessé. 

Az EKHE IV. fejezetének módosítása az alábbiak szerint történt: 
A dokumentációban a telephely jelenlegi és a tervezett helyhez kötött diffúz források szagkibocsátásának 

levegővédelmi hatásterületét terjedésszámítással határozták meg a maximális kapacitáskihasználás és a 

diffúz forrás környezetében jellemző meteorológiai jellemzők mellett, figyelembe véve az alkalmazni 

kívánt korszerű tartástechnológiát. A szagkibocsátó források levegővédelmi hatásterülete a diffúz 

források (nevelőépületek) együttes határától mért 96 méter széles sáv által határolt terület.  

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

A KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) 2017. július 5-én 

nyújtotta be a termelésbe bevonni tervezett épületek védelmi övezetét ábrázoló változási vázrajzot és a 

Kft. ügyvezetőjének nyilatkozatát, mely szerint a védelmi övezeten belül lakóépület, üdülőépület, 

oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más 

működő légszennyező források működésével összefüggő építmény nem található. 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lr.) 5.§ (3) bekezdése 
alapján „A bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati 
engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell 
kialakítania.” 

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

övezet nagyságát - a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a 

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

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

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

távolságban lehatárolt területben határozza meg.” 

A Lr. 5.§ (5) bekezdése alapján: „A területi környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kijelölése során a 

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

kisebb a hatásterület és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül.” 

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

alapján a határozat rendelkező rész 4.1. pontja szerint jelölte ki, a D11 és D12 diffúz forrás határától 

számított 96 méter széles sáv által lehatárolt területként.  

Az engedélyezési dokumentációban bemutatott módszerek, melyeket a levegőbe történő kibocsátások 

csökkentése érdekében alkalmaznak a telephelyen, valamint a BAT követelmények és levegőtisztaság-

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

terhelést.  

A Főosztály a LAIR rendszerben szereplő aktuális adatokat felülvizsgálta, és megállapította, hogy az 

egységes környezethasználati engedélyben szereplő D11 és D12 források az OKIR/LAL 

nyilvántartásban nem szerepelnek, ezért annak bejelentését írta elő, a Lr. 31.§ (1), (4) alapján. 

Az engedély IV. szakasz 8.2. pontját a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

36500/4372-2/2017. számú, 3446-1/2017. saját számú szakhatósági állásfoglalása alapján módosította 

a Főosztály. 
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Az EKHE V. fejezetének módosítására a kiépített kapacitás megváltozása miatt került sor. 

A Főosztály az egységes környezethasználati engedély kérelemre történő módosításával egyidejűleg az 

egységes környezethasználati engedély IV. szakasz 10.5. pontját hivatalból módosította a következők 

miatt: 

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

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

vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy 

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

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

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

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

felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetést felhasznál.” 

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata az Európai Parlament és a 

Tanács ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelve szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) 

kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő 

meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a 

„BAT-következtetések” címszó alatt. 

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt feltételeket az ipari kibocsátásokról szóló 

2010/75/EU irányelv és az átültetését szolgáló, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezet-

használati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően az 

elérhető legjobb technika (BAT) következtetésekből kiindulva kell megállapítani. 

Mivel megjelent a BAT-következtetésről szóló határozat a Főosztály hivatalból módosította az egységes 

környezethasználati engedély IV. szakasz 10.5. pontját annak érdekében, hogy a tevékenység 

felülvizsgálata során a BAT-következtetésnek való megfelelés is vizsgálatra kerüljön. 

Mivel az Európai Bizottság határozata közvetlenül hatályos és alkalmazandó az elérhető legjobb 

technikák és a kibocsátási szintek tekintetében, ezért a felülvizsgálati dokumentációt az abban foglaltak-

nak megfelelően kell elkészíteni, a BAT következtetésekben foglalt feltételeknek való megfelelést 

igazolni kell és a telephelyet annak megfelelően kell üzemeltetni legkésőbb 2021. február 15-től.  

A felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határidejét az alábbiak figyelembevételével változtattam meg 

(2021. 08. 31.-ről 2020. 10.31.-re): 

 a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A.§ (4) bekezdése szerinti felülvizsgálatot úgy kell 

elvégezni és a Főosztályhoz benyújtani, hogy az 2021. február 15-ig elbírálható legyen, 

figyelembe véve a két hónapos ügyintézési határidőt és a Ket. 33.§ (3) bekezdés szerint az 

ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokat,  

 a telephelyet a BAT következtetésekben foglalt feltételeknek megfelelően kell üzemeltetni 

legkésőbb 2021. február 15-től, az esetleges nem megfelelések korrigálására álljon 

rendelkezésre elegendő idő. 

A határozat rendelkező részébe foglalt megváltozott határidő miatt az EKHE 3. sz. mellékletét is 

módosítottam.  

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 24. § (12) bekezdése alapján az engedély módosítására a rendelet 

20/A. § (8)-(11) bekezdésében foglaltak az irányadók, mely szerint a Főosztály az egységes 

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

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

http://www.ippc.kormany.hu/
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A benyújtott kérelemben illetve dokumentációban a környezethasználó igazolta, hogy a tervezett 

kapacitásbővítéshez szükséges feltételek a a többször módosított 6757-24/2011. sz. számú egységes 

környezethasználati engedéllyel rendelkező baromfi szülőpár nevelő telepen biztosítottak, a technológia 

az elérhető legjobb technikának megfelel, ezért a Főosztály a tervezett kapacitás bővítést az egységes 

környezethasználati engedély jelen határozattal történő módosításával engedélyezi. 

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezésről szóló 

314/2005 (XII. 25.) Korm. rend. 24. § (12) bekezdése alapján a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal 

adtam ki, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 71. § (1) szerinti formában, a 72. § (1) szerinti tartalommal. 

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi 

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

(1) d pontja és (2) bekezdése, 13. § (1) c pontja és (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

A határozat nyilvános közzétételéről a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése, a 24.§ (11) 
bekezdése alapján gondoskodok úgy, hogy megküldöm az eljárásban részt vett települési önkormányzat 
jegyzőjének azzal, hogy azt a kézhezvételt követően 15 napon át tegye közszemlére. 

A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. 
Az így közölt döntés ellen a közlést követő 15. napig jogorvoslati jogot (fellebbezési jogot) biztosítottam a 
Ket. 98. § (1) bekezdése szerint. 

Postai úton történt közlés esetén a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell számítani. 

A kérelemre indult eljárás és a fellebbezés díja a Díjrendelet 2. számú melléklet 1. pontja és a 3. számú 

melléklet 10.1. pontja alapján, a 2. § (3) bekezdése szerint került meghatározásra. Az eljárási költség 

viseléséről a Ket. 158. § -a alapján döntöttem. 

A hivatalból történő módosítás elleni fellebbezés illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

29. § (2) bekezdése és a XIII. számú mellékletének 2.d. pontja rendelkezik. A fellebbezési illeték megfi-

zetésének módját az 1990. évi XCIII. törvény 73. § (2) bekezdése, és az eljárási illetékek megfize-

tésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 2 - 

4. §-ai szabályozzák. 

A határozat elleni jogorvoslat lehetőségét és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. (1) és 99. § (1) 

bekezdése alapján biztosítottam. 

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

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

Határozatomat a környezethasználó részére a kérelemhez csatolt meghatalmazás alapján a KÖMIR 

Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.), mint környezetvédelmi 

megbízotton keresztül küldöm meg. 

Nyíregyháza, 2017. augusztus 4. 

 

 Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető 

nevében és megbízásából 

  

 

 

Rozinka Zsolt Illés s.k. 

főosztályvezető 
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Értesülnek: 

Jogerő előtt: 

Postai úton, tértivel: 

1. KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) 

2. Székely Község Jegyzője (4534 Székely, Kapitány u. 35.) 

Hivatali kapun keresztül (elektronikus tértivevénnyel): 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

    (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.) 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

    (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) 

E-mailen keresztül (elektronikus tértivevénnyel): 

5. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2.) 

Helyben: 

6. Irattár 

Jogerő után: 

1. KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) + térti 

2. Kötelezés Nyilvántartás; jogerősítés után a jogerősítést végző munkatárson keresztül  

    elektronikus úton 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. 



 16 

 


