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H A T Á R O Z A T 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) 

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYT 

és azon belül 

a légszennyező forrásokra levegőtisztaság-védelmi engedélyt 

 

ad a Jánkmajtis, 038 hrsz. alatti baromfinevelő telepen tervezett tevékenység folytatására az I. részben 

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

I. 

Környezethasználó adatai 

 

Környezethasználó neve: Tranzit-Ker Kereskedelmi Zrt. 

Székhelye: 4028 Debrecen, Simonyi út 23. 

KÜJ száma: 100 413 449  

II. 

Telephely adatai 

 

Telephely címe:     4741 Jánkmajtis, külterület 038 hrsz. 

Telephely helyrajzi száma:    Jánkmajtis, 038 hrsz. 

EOV koordinátái:    X = 295 397; Y = 920 213 

Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer szerint: 

Telephely neve:     BAROMFI ELŐNEVELŐ és UTÓNEVELŐ TELEP 

KTJtelephely szám:     102 708 515 

 

 

Létesítmény neve:  baromfi előnevelő és utónevelő telep  

KTJIPPC létesítmény szám:  102 742 944 

Helyrajzi száma:  Jánkmajtis, 038 hrsz. 

EOV koordinátái: X = 295 407; Y = 920 138 
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Szennyező források: 

Forrás megnevezése EOV koordináta 

Y 

EOV koordináta 

X 

1. számú előnevelő épület 920177 295462 

1. számú utónevelő épület 920151 295426 

2. számú utónevelő épület 920138 295407 

3. számú utónevelő épület 920121 295383 

2. számú előnevelő épület 920260 295448 

4. számú utónevelő épület 920300 295380 

5. számú utónevelő épület 920286 295405 

6. számú utónevelő épület 920275 295424 

 

Egyéb tervezett létesítmények: 

- szociális épület (konténer) 

- 108 m
3
-es tüzivíz tározó, 2 db vízkivételi hellyel 

- hullatároló konténer 

- 1 db mélyfúrású kút  

- 8 db silóalap  

- 1 db vízzáró akna a szociális szennyvíz gyűjtésére  

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

- belső közlekedési utak, térburkolatok  

 

III. 

Engedélyezett tevékenység adatai 

Megnevezés: intenzív baromfitenyésztés 

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

TEÁOR kód: 01.47 baromfitenyésztés 

NOSE-P kód: 110.05 

Kiépített termelési kapacitás:  

1. tartástechnológia:  76.272 db baromfi férőhely (38.136 pecsenyekacsa előnevelés + 38.136 pecsenyekacsa 

utónevelés elosztásban) 

 

2. tartástechnológia:  72.640 db baromfi férőhely (liba előnevelés ápr.-aug. között) 

76.272 db baromfi férőhely (38.136 pecsenyekacsa előnevelés + 38.136 pecsenyekacsa 

utónevelés elosztásban szept.-március között) 

  

3. tartástechnológia: 36.302 db baromfi férőhely (18.160 db liba előnevelés + 18.142 db liba utónevelés 

elosztásban) 

 

Tartástechnológia:  zárt rendszerű mélyalmos baromfitartás 

 

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 2. számú melléklete tartalmazza. 
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IV. 

A tevékenység végzésének feltételei 

1. Általános előírások 

1.1. A tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell végezni, a létesítményt üzemeltetni, 

hogy az mindenben megfeleljen a jelen engedélyben, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályokban 

foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a Főosztály által elfogadott változtatás ennek az 

engedélynek a részét képezi. 

1.2. Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Főosztály határozatban kötelezi a 

környezethasználót 200.000-500.000 forint bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, 

valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére. Amennyiben a környezethasználó a 

határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Főosztály a tevékenységet korlátozhatja, vagy az egységes 

környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi. 

1.3. Az engedélyezéskor alapul vett körülmények jelentős megváltozását, tervezett jelentős megváltoztatását, 

továbbá az üzemeltető változását a környezethasználó köteles a Főosztály felé a változást követő 15 napon 

belül írásban bejelenteni. 

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

megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő (szaghatás csökkentő berendezés alkalmazása, 

meglévő berendezés leválasztási hatásfokának növelése, stb.). Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való 

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

vagy megtiltható. 

1.5. Az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenység - több mint 40000 férőhely 

baromfik számára termelési kapacitással történő üzemelés - megkezdésének időpontját, a tevékenység 

megkezdését megelőzően legalább 8 nappal írásban be kell jelenteni a Főosztályhoz. 

 

1.6.  A BAT-nál nagyobb állattartási állománysűrűség (33 kg/m
2
) esetén szükséges a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály jóváhagyása, amelyet a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követően be kell 

nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak. 

 

1.7. Az elérhető legjobb technikával összefüggésben meghatározott határértékek: 

1.7.1. Az elérhető legjobb technikával összefüggő összes kiválasztott nitrogén kapcsán az alábbi határértékeket kell 

betartani: 

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén 

Paraméter Állatkategória 
Határérték - kiválasztott N 

kg-ja/állatférőhely/év 

Összes kiválasztott nitrogén, 

N-ben kifejezve. 
kacsák 0,8 

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

 

2. Hulladékgazdálkodás 

2.1. A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, a 

környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy 

környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és 

veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását. 

2.2.  A hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül 

úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró 

(határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és 

kulturális értékeket.  
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2.3.  A környezethasználó – mint hulladékbirtokos – a hulladék kezeléséről a hulladékkezelőnek, hulladék 

szállítónak, hulladék gyűjtőnek, hulladék közvetítőnek, hulladék kereskedőnek, hulladék közszolgáltatónak 

történő átadása útján köteles gondoskodni. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja - a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével -, meg kell győződnie arról, hogy az 

átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez 

szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént. 

2.4.  A környezethasználó a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében köteles elkülönítetten gyűjteni. Az 

elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal 

összekeverni tilos. 

2.5. A környezethasználó a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, másnak átadott 

hulladékról az adott telephelyen köteles nyilvántartást vezetni a vonatkozó jogszabály szerinti adattartalommal. 

A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján az adatszolgáltatási 

kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a hatósági ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom 

tételes nyomon követhetőségét biztosítsa. 

A környezethasználó a nyilvántartást anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként, 

naprakészen köteles vezetni. 

A környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségét a tárgyévet követő év március 1. napjáig köteles 

teljesíteni, amennyiben a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége 

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot, 

b) nem veszélyes hulladék esetén - a c) pont kivételével - a 2000 kg-ot, 

c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja. 

A környezethasználó az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség 

keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint illetékes Kormányhivatalnak 

köteles bejelenteni.  

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton, az Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) 

használatával kitöltött űrlapokon teljesíthető.  

2.6. A telephelyen kialakított munkahelyi gyűjtőhely üzemeltetését a hatályos jogszabályban foglaltak figyelembe 

vételével kell végezni. A munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladékok maximális mennyisége: 

187,5 kg.  

 

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

 

 

 

3. Levegőtisztaság-védelem 

TRANZIT-KER Zrt. által a Jánkmajtis 038 hrsz. alatti ingatlanon megvalósuló Baromfinevelő telep diffúz 

légszennyező forrásainak létesítéséhez és üzemeltetéséhez a levegőtisztaság-védelmi engedélyt az alábbiak 

szerint adom meg: 

3.1. Védelmi övezet 

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

köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania. 

3.1.2. A Főosztály a Baromfinevelő telep védelmi övezetét a diffúz források (D1-D8) együttes határától számított 

475 méter széles sáv által lehatárolt területben határozza meg.  

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

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

összefüggő építményt. 

3.1.4. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik.  
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3.1.5. 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. 

3.2. Bejelentésre köteles diffúz források   

Forrás 

jele 

Megnevezése alapterület 

[m
2
] 

D1 1.sz. előnevelő épület 989,82 

D2 1.sz. utónevelő épület 986,24 

D3 2.sz. utónevelő épület 986,24 

D4 3.sz. utónevelő épület 986,24 

D5 2.sz. előnevelő épület 989,82 

D6 4.sz. utónevelő épület 986,24 

D7 5.sz. utónevelő épület 986,24 

D8 6.sz. utónevelő épület 986,24 

3.3. Levegővédelmi követelmények 

3.3.1. Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. 

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

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

tartható fenn. 

3.3.4. A bűzkibocsátó források szagkibocsátását kétévente olfaktometriás méréssel kell ellenőrizni. 

Az első mérés elvégzésének időpontja: legkésőbb a határozat rendelkező rész 1.5. pontja szerinti 

bejelentést követő 1 év, majd azt követően kétévente. 

A mérésről készült jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül a Főosztályhoz be kell nyújtania. 

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

rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles. 

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

üzembentartója köteles gondoskodni. 

3.4. Adatszolgáltatás 

3.4.1. A környezethasználónak az EKHE köteles tevékenység megkezdését követő év március 31-ig, majd azt 

követően évente március 31-ig éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell benyújtania a Főosztály 

részére.  

3.4.2. A környezethasználónak legkésőbb a határozat rendelkező rész 1.5. pontja szerinti bejelentéssel 

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

Főosztály részére. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat a változás 

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

jelentenie a környezetvédelmi hatóság részére. 

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

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

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

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

dokumentációt legalább 5 évig meg kell őrizni.  

3.5. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényessége: jelen határozat jogerőre emelkedését követő 5 év.  

A levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet a felülvizsgálati dokumentációval egyidejűleg kell 

benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére. 

 

 



6 
 

 

 

4. Zajvédelem: 

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

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

rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. 

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

növelje meg az útvonalakkal szomszédos zajtól védendő területek zajterhelését. 

 

5. Természetvédelem 

5.1. Fakivágás, növényzetirtás fészkelési időszakon kívül (augusztus 1.- március 15. között) végezhető. Az új 

telephelyen a burkolt területek arányát szorítsák a lehető legkevesebbre, törekedjenek minél nagyobb kiterjedésű 

zöldfelületek létrehozására. 

5.2. Az építés során ügyelni kell arra, hogy a megnyitott földárkok (pl.: alapzat) a lehető legrövidebb ideig maradjanak 

nyitva, így elkerülhető, hogy azokba védett kétéltűek, hüllők hulljanak bele. Amennyiben ez mégis előfordulna, 

azokat a betemetés, betonozás előtt el kell távolítani. 

5.3. Az épületek, építmények tervezése, kivitelezése során kerüljék a környezetből kitűnő, élénk, szokatlan színeket. 

5.4. A telep tájba illesztését megfelelő takarást biztosító többszintű (elsőrendű fafajok, másodrendű fafajok, cserjék) 

takarónövényzet telepítésével kell biztosítani, legalább É-i és Ny-i irányból és a telep üzemelési ideje alatt fenn 

kell tartani (ápolás, pótlás). 

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

terveztetni, és a tervben foglaltaknak megfelelően kell kivitelezni. A tervező figyelmét fel kell hívni arra, hogy a 

fásítás célja a telep tájba illesztése, azaz a lehető legrövidebb időn belül a lehető legnagyobb mértékű takarás, 

az alkalmazandó fajokat a fenti cél figyelembevételével kell megválasztani. 

5.6. A fásítást tájhonos fafajok és cserjék nemesítetlen változataival kell megtervezni. Invazív fajok telepítése tilos! 

5.7.  A fásítási tervnek tartalmaznia kell: 

- a jelenlegi állapot leírását, 

- a tervezett célállapotot, 

- az alkalmazandó fa- és cserjefajok faját, a szaporítóanyag adatait (mag/csemete, kor, fejlettség), 

mennyiségét, ültetési hálózatát, stb.  

- az elvégzendő agrotechnikai lépéseket részletesen (talajelőkészítés, trágyázás, ültetés, öntözés, stb.),  

- az ápolásra, pótlásra és fenntartásra vonatkozó előírásokat. 

- A fásítási terv benyújtásának határideje: az üzemelés megkezdéséről szóló bejelentéssel egyidejűleg.  

- A fásítás eltelepítésének határideje az üzemelés megkezdésétől számított 1 éven belül.  

- A telepítés megtörténtét be kell jelenteni a Főosztály részére, egyidejűleg csatolni kell az alkalmazott 

szaporítóanyag származását igazoló bizonylatokat (pl.: származási igazolvány). Határidő: az üzemelés 

megkezdésétől számított 1 éven belül. 

5.8. A telep zöldfelületeinek rendszeres karbantartását (kaszálás, nyírás, gyommentesítés) biztosítani kell, továbbá 

meg kell akadályozni az invazív növényfajok megjelenését. 

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

megelőzhető a környező területek ragadozóinak károsodása. Az elpusztult rágcsálók tetemeit az irtást követően 

össze kell gyűjteni. 

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

megakadályozza a madarak berepülését és sérülését. 
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6. Mérés-ellenőrzési monitoring feltételek, nyilvántartási, adatszolgáltatási előírások: 

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

 a telephely vízfogyasztását, 

 villamosenergia-fogyasztását, 

 tüzelőanyag-fogyasztását, 

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

 takarmányfogyasztást, 

 trágyatermelést. 

 

6.2. A környezethasználónak a határozat IV. szakasz 1.7 pontjában meghatározott határérték teljesülését évente 

egyszer monitorozni kell. A határértéknek való megfelelést az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai 

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

meghatározott technikák egyikének az elvégzésével kell igazolni a Főosztály felé. 

6.3. A környezethasználó köteles első alkalommal a határozat rendelkező rész 1.5. pontja szerinti bejelentést 

követő 1 év, azt követően minden év április 1-ei határidővel a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozó 

„Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani a Főosztályhoz. A jelentésnek tartalmaznia kell a határozat 6.1 

és 6.2 pontjában meghatározottakat. Az éves jelentésben a fentebb előírtakon túl tartalmaznia kell a 

következőket: a telepre érkezett panaszokat, havária eseményeket, valamint az engedély előírásainak való 

megfelelést. 

 

7. Szakhatósági előírások 

7.1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/928-4/2018.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalása: 

Jánkmajtis 038 hrsz. alatti ingatlanon tervezett kacsanevelő telepre vonatkozó egységes 

környezethasználati engedély kiadásának ügyében indult eljárásban, a tervezett kacsanevelő telep 

megvalósításának környezetvédelmi engedélyezéséhez a benyújtott dokumentáció és rendelkezésre álló 

adatok alapján az alábbi előírásokkal hozzájárul: 

7.1.1. Az állattartó telep vízilétesítményeinek kialakítása és üzemeltetése vízjogi engedély köteles a 

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

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

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

használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély). 

Az építendő állattartó telep megvalósításához kapcsolódó vízellátást, víztisztítást, egyedi kutas 

vízbeszerzést, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezést, tűzivíz ellátást szolgáló vízilétesítmények 

kialakítása csak a vízügyi hatóság által kiadott jogerős vízjogi létesítési engedély, az üzemeltetése 

jogerős vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg.  A vízellátást, víztisztítást, egyedi kutas 

vízbeszerzést, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezést, tűzivíz ellátást érintő vízilétesítményekre 

vonatkozó vízjogi létesítési engedély beszerzését kezdeményezni kell a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságnál legkésőbb a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság jelen eljárásban meghozott 

döntésének jogerőre emelkedését követő 60 napon belül. 

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

minőségének ellenőrzésére - vízjogi létesítési engedély beszerzésével – talajvízfigyelő monitoring rendszert 

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

egyeztetve, a vízjogi létesítési engedély megszerzésére irányuló eljárásban kell meghatározni. A 

talajvízfigyelő kutakra vonatkozó vízjogi létesítési engedély beszerzését kezdeményezni kell a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál legkésőbb a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság jelen 

eljárásban meghozott döntés jogerőre emelkedését követő 60 napon belül. 
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7.1.3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telephelyi létesítmények kialakításánál és 

használatánál, a tevékenység végzésénél, a szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésénél a felszín alatti vizek 

védelmének szabályairól szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

7.1.4. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint 

a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a 

földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a 

szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben 

megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást. 

7.1.5. A csapadékvíz akkor szikkasztható el a területen, ha az elszivárogtatásra használt területen a 219/2004. (VII. 

21.) Korm. rendelet 10.§-a figyelembevételével a talajvíz és a földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 

14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” szennyezettségi határértéket nem haladja meg. 

 

8. Szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos előírások 

8.1. Termőföldvédelem: 

8.1.1. Az állattartás (kacsanevelés) során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. §. (1) 

bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos mezőgazdaságilag hasznosított területeken a talajvédő-

gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld szennyvízzel (mosóvízzel), egyéb veszélyes és nem 

veszélyes hulladékkal nem szennyeződhet. 

8.1.2. Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez 

szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről) 

10. §. (1) és (2) bekezdései az 1. §. b) pontja szerint állattartást folytatók részére nyilvántartás vezetési és 

adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő!  

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

hatóságnak kell a rendelet mellékletében meghatározott adatokat elektronikus úton megküldeni. 

8.1.4. A Zrt. köteles a szervestrágyát átvevő mezőgazdasági termelőnek a figyelmét felhívni a helyes  

mezőgazdasági és környezeti állapot, illetve a helyes gazdálkodási gyakorlat előírásainak megtartására,  

különösen az ideiglenes trágyatárolásra és a védőtávolságokra vonatkozóan, valamint nitrátérzékeny  

területen a nyilvántartási és jelentési kötelezettségre. 

 

9. Környezetkárosodás megelőzése 

9.1. A környezethasználónak a Baromfitelep üzemi kárelhárítási tervét a rendelet szerinti tartalommal elektronikus 

úton kell benyújtani, szakértői aláírással ellátva, legkésőbb a határozat rendelkező rész 1.5. pontja szerinti 

bejelentéssel egyidejűleg a Főosztályhoz jóváhagyásra. 

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

készítheti el. 

 

10. Jelentéstételi, felülvizsgálati kötelezettség 

10.1. A környezethasználó köteles értesíteni a Főosztályt a lehető legrövidebb időn belül a következő események 

bármelyikének bekövetkezése esetén: 

 Tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások. 

 Bármely olyan esetben, amely a talaj, vagy a levegő veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és 

sürgős beavatkozást igényel. 

 A Főosztály ügyeleti telefonszáma: 06 30 620 7007; 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.  
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 A környezethasználó köteles feljegyzést készíteni valamennyi eseményről.  

 A Főosztály részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, 

körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett 

intézkedések leírását. 

10.2. A környezethasználó köteles valamennyi, esetlegesen hozzá beérkező, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó 

környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, 

idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, és a panaszra adott választ. A nyilvántartást legalább 

10 évig a telephelyen meg kell őrizni és az ellenőrzés időpontjában a Főosztály részére át kell adni. A 

környezethasználó köteles a panaszok beérkezését követő 30 napon belül a panaszokat részletező 

beszámolót a Főosztályhoz benyújtani. 

10.3. A környezethasználó rendszeres jelentéstételi kötelezettségeit az 1. sz. melléklet részletezi. 

10.4. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó 

elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de 

legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni.  

A felülvizsgálati dokumentációt első ízben legkésőbb 2022. november 30.-ig kell a Főosztályhoz 

benyújtani. 

 

 

11. Menedzsment 

11.1. A környezethasználó köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni. 

11.2. A környezethasználó köteles a környezetvédelmi megbízott, illetve a menedzsment bármely tagja nevének és 

elérhetőségének (levélcím, telefonszám) változását közölni a Főosztállyal. 

11.3. A környezethasználó köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a 

megfelelő továbbképzés biztosítására a dolgozók azon tagjai számára, akiknek a munkája jelentős hatást 

gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről feljegyzéseket kell készítenie. 

11.4. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen 

és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie. 

 

12. Felügyeleti díj 

12.1. A környezethasználó éves felügyeleti díjat köteles fizetni. A díj mértéke 100.000,- Ft azaz Egyszázezer forint, 
amelyet egy összegben átutalási megbízással kell teljesíteni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00299695-00000000 számú előirányzat-
felhasználási számlájára. 

A 40000 baromfi szám feletti termelési kapacitással történő üzemelés megkezdésének évében esedékes 
felügyeleti díjat a működés időtartamával napra arányosan, egy összegben, az engedély 1.5. pontja szerinti 
bejelentést követő 30 napon belül, azt követően minden év február 28-ig kell megfizetni, az előzőekben 
meghatározottak szerint. 

Késedelmes teljesítés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. 

13. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások 

13.1. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely felhagyása esetén intézkedni kell a környezetszennyezés, ill. 

környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról. A 

tevékenység szüneteltetésének és felhagyásának tényét (azt megelőző 30 nappal) be kell jelenteni a 

Főosztály részére. 

13.2. Az engedélyhez kötött tevékenység szüneteltetéséhez, felhagyásához a környezethasználónak az akkor 

fennálló állapotnak megfelelő állapotrögzítő beszámolót kell készítenie és a tevékenység szüneteltetését, 

felhagyását követő 30 napon belül írásban benyújtania a Főosztályhoz, annak érdekében, hogy a 

tevékenység szüneteltetése, felhagyása következtében visszamaradó környezetre gyakorolt hatások 
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megítélhetők legyenek, amely alapján a Főosztály a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket 

meghatározza. 

13.3. Amennyiben a környezethasználó felszámolás, vagy végelszámolás alá kerül, a felszámolás illetve 

végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője a felszámolás illetve végelszámolás kezdő időpontját 

követő 15 napon belül köteles a gazdálkodó szervezet telephelyére, valamint székhelyére vonatkozó 

környezetvédelmi nyilatkozatát a telephely és a székhely szerint illetékes Főosztály számára megküldeni. 

 

V. 

Érvényesség 

 

A IV. részben megadott előírások betartása esetén 

az egységes környezethasználati engedély 5 évig, 

a légszennyező források levegőtisztaság-védelmi engedélye 

5 évig érvényes 

jelen határozat jogerőre emelkedésének napjától. 

 

Az eljárás során eljárási költségként az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási 

díja merült fel, amelynek megfizetésére az ügyfél köteles. Az ügyfél az engedélyezési eljárás (500.000,- Ft) igazgatási 

szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

A határozathoz csatolt 1. és 2. sz. melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi, a határozat a mellékletekkel 

együtt érvényes. 

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 Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályához 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.  

 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak jelen határozat elleni jogorvoslat 

keretében támadható meg. 

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás elleni fellebbezés díja 250.000,- Ft. 

Civil szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: 5.000,- Ft. 

 

A fellebbezési díj teljes összegét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 

10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg. 

Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a 

határozat ügyszámát is. 

 

A fellebbezés alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a határozat módosításáról vagy 

visszavonásáról, illetve a Pest Megyei Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet. 
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I N D O K O L Á S 

A Tranzit-Ker Zrt. (4028 Debrecen, Simonyi út 23.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró Enviro-Expert 

Kft. (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.)  2017. november 16-án, a Jánkmajtis 038 hrsz. alatt tervezett 

baromfinevelő telepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély kérelmet nyújtott be a Főosztályra, a 

Főosztály által kiadott 5149-27/2017. számú előzetes vizsgálatot lezáró határozat alapján, amelyben megállapításra 

került, hogy a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2. sz. melléklet 11. a) pontja 

(Nagy létszámú állattartás intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre, több mint 40 000 férőhely baromfi számára) 

alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött. 

A beruházás keretében az üzemeltetéshez szükséges létesítmények (szociális épület, takarmánytároló silók, út, 

technológiai szennyvízgyűjtő aknák, stb.) megvalósítására is sor kerül. 

A benyújtott dokumentáció munkarészeinek kidolgozásában szakértői jogosultsággal rendelkező szakértők vettek 

részt. 

 

Az engedélyezésre kerülő tevékenység: 

Tranzit-Ker Zrt. (4028 Debrecen, Simonyi út 23.) saját tulajdonú ingatlanán, a Jánkmajtis külterület 038 hrsz. alatt 

baromfinevelő telep megvalósítását tervezi, Az építtető a meglévő területen 2 ütemben 8 db kacsanevelésre 

alkalmas íves acél tartószerkezetű csarnok építését tervezi. Az épületek közül 2 db előnevelő épület és 6 db 

utónevelő épület funkciót fog betölteni. 

 

1. ütem:  

 1. számú előnevelő épület: 989,82 m
2
  

 1. számú utónevelő épület: 986,24 m
2
  

2. számú utónevelő épület: 986,24 m
2
  

 3. számú utónevelő épület: 986,24 m
2
 

2. ütem:  

 2. számú előnevelő épület: 989,82 m
2
  

 4. számú utónevelő épület: 986,24 m
2
  

 5. számú utónevelő épület: 986,24 m
2
  

 6. számú utónevelő épület: 986,24 m
2
 

 

A tervezett telep az éppen alkalmazott víziszárnyas tartástechnológiáknak megfelelően az alábbi 

férőhelykapacitásokkal és alapadatokkal rendelkezik: 

 

 PETRÓCZI TANYA Kacsa/Liba 

Előnevelő 

ólak száma 2 

ólak hasznos mérete / ól m
2
 908 

az ólak összes mérete (m
2
) 1016 

Utónevelő 

utónevelésre használt ólak száma 6 

ólak hasznos mérete / ól m
2
 908 

az ólak összes mérete (m
2
) 5448 
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A telephelyen 3 tartástechnológia alkalmazása várható az aktuális piaci igényeknek megfelelően, a 3 

technológia abban megegyezik, hogy a telepen csak víziszárnyasok (kacsa vagy liba) tartható. 

Férőhely-kapacitás 

 

1. tartástechnológia (pecsenyekacsa elő- és utónevelés, évi 10 rotációban) 

Kacsa fajta: Cherry Valley SM3 Medium 

 
Előnevelő Utónevelő Összesen 

Épületek száma (db) 2 6 8 

Hasznos tartásterület (m
2
/épület) 908 908 7264 

Rotáció száma (db) 10 10 - 

Tartásidő (nap) 14 28 - 

Szerviz időszak (nap) 10-21 - 

Telepítési sűrűség (db/m
2
) 21 7 - 

Férőhely (db) 38136 38136 76272 

Maximális testtömeg (kg) 0,70 3,10 - 

Férőhely számosállatban kifejezve (SZÁ) 53,4 236,4 289,8 

 

2. tartástechnológia (liba előnevelés ápr.-aug. között 4 rotációban, pecsenyekacsa tartás szept.-március 

között 3 rotációban) 

 

Kacsa fajta: Cherry Valley SM3 Medium 

Liba fajta: Golden Goose White 

A telepen tartott állatfaj Liba Kacsa 

 Előnevelés Elő- és utónevelés 

Épület megnevezése Elő- és utónevelő Előnevelő Utónevelő 

Hasznos tartásterület (m
2
/épület) 908 908 908 

Épületek száma (db) 8 2 6 

Rotáció száma (db) 4 3 

Tartásidő (nap) 28 14 28 

Szerviz időszak (nap) 7 10-21 

Nevelési időszak(nap) 
150 

áprilistól augusztusig 

215 

szeptembertől márciusig 

Telepítési sűrűség (db/m
2
) 10 21 7 

Férőhely (db) 72640 38136 38136 

Maximális testtömeg (kg) 3,143 0,70 3,10 

Férőhely számosállatban kifejezve (SZÁ) 456,6 53,4 236,4 

 

3. tartástechnológia liba elő- és utónevelés, évi 5 rotációban) 

 

Liba fajta: Golden Goose White 

 
Előnevelő Utónevelő Összesen 

Épületek száma (db) 2 6 8 

Hasznos tartásterület (m
2
/épület) 908 908 7264 

Rotáció száma (db) 5 5 - 

Tartásidő (nap) 28 35 - 

Szerviz időszak (nap) 10-21 - 

Telepítési sűrűség (db/m
2
) 10 3,33 - 

Férőhely (db) 18160 18142 36302 

Maximális testtömeg (kg) 3,143 5,49 

 Férőhely számosállatban kifejezve (SZÁ) 114,2 199,3 313,4 
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A telephely elhelyezkedése 

A terület Jánkmajtis településtől ÉK-i irányban, mezőgazdasági övezetben helyezkedik el. A telephely a Kisnamény-

Jánkmajtis összekötő út 1+810-es szelvényéből egy 525 m-es földúton közelíthető meg. A tervezett telep Jánkmajtis 

utolsó lakóházától (belterület 423 hrsz.) 832 méterre található. A terület közvetlen környezetében alapvetően 

mezőgazdasági és erdészeti művelés folyik. 

 

Létesítmények 

A baromfinevelés 8 db új építésű istállóban fog történni, amelyek ÉK-DNY fekvéssel kerülnek megépítésre, egymás 

mellett. 

 

Egyéb létesítmények: 

- szociális épület (konténer) 

- 108 m
3
-es tüzivíz tározó, 2 db vízkivételi hellyel 

- hullatároló konténer 

- 1 db mélyfúrású kút  

- 8 db silóalap  

- 1 db vízzáró akna a szociális szennyvíz gyűjtésére  

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

- belső közlekedési utak, térburkolatok  

 

 A telephely ólainak nevelőfelülete: 

Megnevezése Hasznos 

alapterület 

[m
2
] 

1.sz. előnevelő épület 908 

1.sz. utónevelő épület 908 

2.sz. utónevelő épület 908 

3.sz. utónevelő épület 908 

2.sz. előnevelő épület 908 

4.sz. utónevelő épület 908 

5.sz. utónevelő épület 908 

6.sz. utónevelő épület 908 

 
A tartástechnológia főbb műszaki elemei, paraméterei 

A tervezett technológia: Az alkalmazott technológia zárt rendszerű, mélyalmos, intenzív tartási rendszer. 

 

Telepítési sűrűség:  

Pecsenyekacsa esetében: 

 Az előnevelő épületben a telepítési sűrűség: 21 db egyed/m
2
. 

 Az utónevelő épületben a telepítési sűrűség: 7 db egyed/m
2
. 

 

Pecsenyeliba esetében: 

 Az előnevelő épületben a telepítési sűrűség: 10 db egyed/m
2
. 

 Az utónevelő épületben a telepítési sűrűség: 3,33 db egyed/m
2
. 

Állománytartás ideje: A kacsák esetében a nevelési ciklus 42 napig tart, melynek során a pecsenyekacsa  3,1 kg 

tömeget éri el. Libák esetében a nevelési ciklus 63 napig tart, melynek során a pecsenyeliba  5,5 kg tömeget éri el. 

 

Szerviz időszak: Technológiától függően 3 hét 

 

Itatás 

A nevelő épületekben alkalmazott itatórendszer zárt technológiájú, szelepes önitató.  
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Takarmányozás 

A tervezett baromfitelepen száraz takarmányozást fognak végezni. Minden istállóhoz 1 db 15,2 m
3
-es siló fog tartozni. 

A silók feltöltése pneumatikusan, zárt rendszerben történik Az épületekbe a silókból zárt csővezetéken jut a 

takarmány az állatokhoz. Fentiek alapján kijelenthető, hogy a takarmányozás nem jár légszennyezéssel. A 

takarmányozás során a gyógyszerkészítményeket, ásványi anyagokat a takarmányba, vagy a vízbe keverve 

adagolják. 

 

A takarmányozás pecsenyekacsa esetében 

Takarmány 

megnevezése 

Etetés időtartama 

(életnap) 

A takarmány fizikai 

állapota 

Indítótáp 0-10 darált granulátum 

Nevelő táp 11-42 3 mm-es granulátum 

 

A takarmányozás pecsenyeliba esetében 

Takarmány 

megnevezése 

Etetés időtartama 

(életnap) 

A takarmány fizikai 

állapota 

Indítótáp 0-21 darált granulátum 

Nevelő táp 21-63 5 mm-es granulátum 

 

Fűtés:  

Az istállók fűtését hőlégbefúvókkal fogják biztosítani. Előnevelő istállókban 4 db GTV BAROMFI PLUSZ 

HŐLÉGFÚVÓ P4800 típusú, egyenként 48 kW teljesítményű hőlégbefúvó, az utónevelőkben 2 db GP 70 típusú 

egyenként 70 kW teljesítményű hőlégbefúvó kerül beépítésre. A fűtés intenzitása szabályozható lesz. A fűtéshez 

szükséges gázt tartályból fogják biztosítani.   

 

Hűtés: 

A nevelő épületek hűtését automata hűtőpanel végzi. 

 

Szellőzés 

A tervezett nevelőépületek szellőzését épületenként 4 db 42.125 m
3
/h, és 2 db 19.880 m

3
/h légszállító teljesítményű 

ventilátorral biztosítják. A tervezett baromfitelep nevelőépületeiből összesen 1.666.080 m
3
/h térfogatáramú 

szagszennyezett levegő távozhat egyidejűleg. Az egyidejű térfogatáram értéke elméleti, mivel a ventilátorok 

egyidejűleg nem üzemelnek maximális névleges légszállítási teljesítményen, még a nevelés periódus végén sem. 

 

Világítás:  

Az istállók megvilágítására energiatakarékos fénycsöveket fognak alkalmazni. 

 

Almozás 

A telepen almos technológiát alkalmaznak. A mélyalmos istállóban naponta történik a mélyalom felülszórása kézzel. 

 

Trágya kitárolás, elhelyezés 

A nevelő épületekben almos trágya keletkezik. A kitrágyázáshoz rakodógépet fognak használni, Az istállóból 

tolólappal eltávolított trágyát közvetlenül a teherszállító járműre rakják és az engedéllyel rendelkező komposztáló 

telepre vagy a biogázüzembe szállítják további hasznosításra.  

A trágya eltávolítása után az istállókban száraz takarítást végeznek. A berendezési tárgyakat, falakat, oszlopokat 

seprűvel portalanítják. Az épület áramtalanítása után következik az épület fertőtlenítése. Az épületben úgynevezett 

száraz mosatással fertőtlenítenek (technológiai szennyvíz nem keletkezik). Az épület burkolatát, ill. eszközeit kézi 

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

Ködképzés előtt elvégzik az épület falainak meszelését. Meszelésre frissen oltott mésztej (1 rész mész, 3 rész víz) 

keveréke a legmegfelelőbb, melynek hatásfokát fokozhatják, ha a mésztej oldathoz 2% - ban nátronlúgot tesznek. A 

jól kiszárított épületbe bealmoznak, elhelyezik a berendezési tárgyakat. 

 

Vízellátás: Az itatáshoz szükséges vizet 1 db mélyfúrású kútról fogják biztosítani. 
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A telephelyen kialakításra kerül egy 108 m
3
-es tüzivíz tározó is, 2 db vízkivételi hellyel kiépítve. 

 

Szennyvízelhelyezés:  

Szociális szennyvíz: A keletkező szociális szennyvizet zárt, vízzáró aknában fogják gyűjteni, majd érvényes 

engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállíttatják. 

Technológiai szennyvíz: Nem keletkezik. 

 

Csapadékvíz-elhelyezés:  

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

csapadékvíz szennyezetlen, a burkolatlan felületeken a csapadékvíz a talajba szivárog, illetve a burkolt felületre 

hullott csapadék elvezetése a telephelyen tervezett folyókákon gravitációs lejtéssel történik a telephely NY-i részén 

húzódó árokba. 

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

 

Hulladékkezelés 

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

Az elhullott állatokat elszállításig zárt konténerben, hullatárolóban tárolják. Innen környezetvédelmi és 

állategészségügyi engedélyekkel rendelkező állati hulladékokat feldolgozó telepre szállítják. 

 

A veszélyes hulladékokat erre a célra kijelölt zárt edényzetben elkülönítetten fogják gyűjteni a kis mennyiségre 

tekintettel munkahelyi gyűjtőhelyen. A veszélyes hulladékokat az arra a környezetvédelmi hatóságtól engedéllyel 

rendelkező kezelőnek fogják átadni 6 hónapos gyakorisággal. 

A munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjthető hulladékok maximális mennyisége 187,5 kg. 

A tevékenységből származó kommunális szilárd hulladékok gyűjtése és szállításig való tárolása hagyományos 

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

település közszolgáltatójával kötött szerződés alapján fog történi heti 1 alkalommal. 

 

A kérelem elbírálása: 

Mivel a kérelmet nem az ügyfél nyújtotta be és meghatalmazás nem volt becsatolva, a Főosztály a 9548-1/2017. 

számú hiánypótlásban az Enviro-Expert Kft-t a meghatalmazás benyújtására szólította fel, amely 2017. december 04.-

én teljesítésre került.   

A kérelemmel kapcsolatosan a Főosztály megállapította, hogy az annak elbírálására irányuló eljárás a 

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

rendelet szerint igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás díja a 

rendelet 3. sz. melléklet 7. főszáma alapján 500.000,- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj a Főosztály 9548-2/2017. sz. 

végzése alapján megfizetésre került. 

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, melynek 

megfizetésére az ügyfelet köteleztem Az ügyfél az eljárás során az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 

A Főosztály a benyújtott dokumentáció alapján megállapította, hogy a dokumentációban foglaltak pontosítása, 

kiegészítése szükséges, ezért a 9548-3/2017. sz. végzésében hiánypótlást írt elő, amely végzésekben foglaltak 

teljesítésre kerültek 2018.01.09.-én. 

A Főosztály a Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b.) pontja és (3) bekezdése értelmében a kérelem benyújtását 

követően a nyilvánosság biztosítása érdekében hivatalában, valamint honlapján közleményt tett közzé. Egyidejűleg 

9548-4/2017. sz. ügyiratában megküldte a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye 

szerinti település, vagyis Jánkmajtis Község Jegyzőjének és a hatásterülettel érintett Darnó Község Jegyzőjének 

közhírré tétel céljából, akik gondoskodtak a közlemény közhírré tételéről. A kifüggesztés időtartama alatt sem a 

Főosztályhoz, sem az érintett települések jegyzőihez nem érkezett lakossági észrevétel. 
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A Főosztály az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során az 512-2/2018. számú ügyiratban a 

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

(III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázata alapján szakkérdés vizsgálatával 

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

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, a kulturális örökség (műemlékvédelem, műemléki területek 

védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek) védelmére kiterjedően a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztályának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, 

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

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

Talajvédelmi Osztályát, a tevékenység végzésének a földtani környezetre gyakorolt hatása tekintetében a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályát, a termőföld mennyiségi 

védelmének követelményei tekintetében a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Fehérgyarmati 

Járási Hivatal Földhivatali Osztályát, az erdővédelemre kiterjedően a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályát kereste meg, továbbá az 512-3/2018. számú végzésben a Korm. 

rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. számú melléklet II. táblázatának 3. pontja alapján szakhatósági állásfoglalást kért a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. 

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

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya SZ/NEF/00139-2/2018. 

számon, szakkérdés vizsgálata tárgyában az alábbiakat állapította meg: 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, a Tranzit-Ker Zrt. (4028 

Debrecen, Simonyi u. 23.) meghatalmazásából eljáró Enviro-Expert Kft. (4028 Debrecen, Hadházi  

u. 7.) által kérelmezett, Jánkmajtis 038 hrsz. alatti területre tervezett kacsanevelő telep megvalósítására vonatkozó 

egységes környezethasználati engedély kiadása ügyében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-

14.) megkeresése alapján az egységes környezethasználati engedély kiadása ellen, a vizsgált szakkérdések 

vonatkozásában kifogást nem emel. 

Indokolás 

A Tranzit-Ker Zrt. (4028 Debrecen, Simonyi u. 23.) meghatalmazásából eljáró Enviro-Expert Kft. (4028  

Debrecen, Hadházi u. 7.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, a Jánkmajtis 038 

hrsz. alatti területre tervezett kacsanevelő telep megvalósítására vonatkozó egységes környezethasználati 

engedély kiadására irányuló 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 ügyei 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, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

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

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy a 

környezethasználati tevékenység [kacsa-, libanevelés] esetén a szakértői anyagban bemutatott adatok és 

számítások alapján jelentős környezeti terhelés nem valószínűsíthető, szignifikáns humán-egészségügyi 

kockázatnövelő hatás kialakulására a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet következtetni, erre tekintettel a 

rendelkező részben rögzítettek szerint foglalt állást. 

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

Feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, illetve a fővárosi és megyei 

kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az 

egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint, míg 
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illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. 16. § (1) bekezdése valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járást (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) 

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

 

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztályának 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály SZ-10/106/00311-2/2018. számú nyilatkozatában a szakkérdés vizsgálatát 

megszüntette, melyet az alábbiakkal indokolt: 

 „A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és  

Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és  

Természetvédelmi Osztály a Jánkmajtis 038 hrsz. alatt tervezett kacsanevelő telepre vonatkozó  

egységes környezethasználati engedélyezési eljárása tárgyában szakkérdés vizsgálatát kezdeményezte  

Hatóságomnál 2018. január 17. napján.  

A szakkérdésre történt megkeresés során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 71. § (1) bekezdésében meghatározott elemeket 

vizsgáltam: „A szakhatósági hatáskörében eljáró vagy örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló hatóság a 

nyilvántartott régészeti lelőhelyet, a régészeti védőövezetet, a nyilvántartott műemléki értéket, a műemléket, a 

műemléki környezetet, a műemléki jelentőségű területet, a történeti tájat és világörökségi helyszínt vagy 

világörökségi területet érintő ügyben a 72. §-ban, valamint a 73. §-ban meghatározott szempontok alapján 

vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megfelel-e a Kötv.-ben és az e rendeletben meghatározott 

követelményeknek." 

A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a hatósági nyilvántartásában 

szereplő régészeti lelőhelyet nem érint. 

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

Ket.) 45/A. § (2) bekezdése alapján „a szakhatóság a megkeresés megérkezését követően haladéktalanul 

ellenőrzi, hogy van-e hatásköre és illetékessége az ügy elbírálására. 

Az eljárás megszűntetése a Ket. 45/A §. (3) bekezdésén alapszik: „Ha a szakhatóság megállapítja hatásköre 

hiányát, erről a megkeresés megérkezésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja a hatóságot, és megszünteti 

a szakhatósági átjárást" 

Tájékoztatásul közlöm, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 

24. § (2) és (3) bekezdése értelmében, ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy 

kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles 

a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, 

b) a jegyző útján a hatóságnak (Tel: 06-42/599-677) azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul 

tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt (Jósa 

András Múzeum, 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. Tel: 06-42/315-722), valamint 

c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a 

feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni. 

(3) A feltárásra jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és folyamatosan - az 

elvárható ütemben - végezni, az előkerült leleteket ideiglenesen elhelyezni. 

A bejelentési kötelezettség elmulasztása Kötv. 82. § (2) és az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) 

Korm. r. 3. § (3). bekezdés alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után. 

A szakkérdésben történt megkeresés alapján a Korm. r. 72. § (1) bekezdésében felsorolt szakkérdéseket 

vizsgáltam. 

A szakkérdés vizsgálata a Ket 14. § (5) bekezdésén, illetve a Korm. r. 71. § és 72. §-án alapszik. 

Hatóságom hatáskörét a Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a környezetvédelmi és  

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

rendelet 5. melléklet 1. táblázat 4. pont B oszlopa, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) Mvm utasítás 24. §-a, illetékességét a Korm. r. 1. sz. 

mellékletének 16. pontja határozza meg.” 

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

Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály az SZ-10/84/00173-2/2018. számú 

nyilatkozatába foglalt előírásait a határozat rendelkező rész 8.1. pontja tartalmazza, melyet az alábbiakkal indokolt: 
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„Talajvédelmi szempontból az állattartó (kacsanevelő) telep megvalósításának - előírásaink betartása mellett - a 

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

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

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

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

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007, évi CXXIX. törvény 32. § (1) 

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

szervek kijelöléséről) 52. § (1) bekezdése állapítja meg. 

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

figyelembevételével, a 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 28. § (2) bekezdés és az 5. számú melléklet 1. táblázat 5. 

pontja, valamint a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás (a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési 

szabályzatáról) 24-27. §-a, illetve a mellékelt dokumentáció (készítette: Enviro-Expert Kft. 4028 Debrecen, Hadházi 

út 7. 1/5.; készült: Debrecen, 2017.) alapján adta ki.” 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztálya HB-03/ERD/01531-

2/2018. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát és megállapította, hogy: 

" A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III.30.) Korm. Rendelet 5. melléklet I. táblázat 6. pontjában meghatározott szakkérdést megvizsgálta az 

erdészeti hatóság a fenti hivatkozási számú eljárásában. 

Szakkérdés vizsgálatának feltétele: Ha az eljárás erdőt érint, és ugyanezt a szakkérdést korábban önálló 

eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták. 

Vizsgálandó szakkérdés: a) az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata, b) ha az eljárás során vizsgált  

beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az erdő  

igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálata.  

Az erdészeti hatóság a rendelkezésre álló elektronikus dokumentáció és az Országos Erdőállomány  

Adattár adatai alapján megállapította, hogy a tervezett beruházás erdőterületet nem érint, az erdőről. az  

erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 77. §-a szerint erdő  

igénybevételével nem jár, a környező erdőterületekre hatást nem gyakorol.  

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály elsőfokú erdészeti hatósági 

feladatkörében eljáró Erdőfelügyeleti Osztályának hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdésének rendelkezése, 

illetékességét a 10. §-ának c) pontja, és a 11. § (1) bekezdése és a 2. számú melléklet 8. pontja állapítja meg.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatal Földhivatali Osztály a 10031-

2/2018. számú nyilatkozatot adta, az alábbiak szerint: 

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

(4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) fenti számú megkeresésére, a Tranzit-Ker Zrt. (4028 Debrecen,  

Simonyi u. 23.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró Enviro-Expert Kft. (4028 Debrecen,  

Hadházi u. 7. I/5.) kérelmére a Főosztály előtt indult, a Jánkmajtis 038 helyrajzi szám alatt tervezett  

kacsanevelő telepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési tárgyú előzetes vizsgálati  

eljárásához, a termőföld mennyiségi védelmével kapcsolatos szakkérdés vizsgálata alapján hatáskör 

 hiánya miatt a Fehérgyarmati Járási Hivatal Földhivatali Osztálya állásfoglalást nem ad ki.  

A termőföld védelméről szóló  2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Tfvt.) 2. § 19. pontjának rendelkezései 

szerint „termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik es az ingatlan- nyilvántartásban szántó, 

szőlő, gyümölcsös kert, rét, legelő (gyep), nádas, vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha 

a földrészlet az Evt. -ben meghatározott erdőnek minősül.”  

A Tfvt. 9. §-a alapján: ,,(1) Termőföld más célú hasznosításának minősül:  

a) a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban  

mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik;  
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b) a termőföld belterületbe vonásának engedélyezése;  

e) az Evt. hatálya alá nem tartozó üzem-, majorfásítás, valamint az út, vasút és egyéb műszaki  

létesítmény tartozékát képező fásítás igénybevétele.  

3) A termőföld más célú hasznosítása ídőleges vagy végleges lehet. A termőföld belterületbe vonása,  

valamint a termőföldnek a 15/B. §-ában meghatározott célból történő igénybevétele végleges más célú  

hasznosításnak minősül."  

A Tfvt. 10. § (1) bekezdése szerint: „A termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra  

hasznosítani, ide nem értve a (2) bekezdésében meghatározott eseteket. Az engedély hiánya esetén a  

más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt 

jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági  

engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól."  

A Hivatalunkhoz elektronikus úton eljuttatott előzetes vizsgálati dokumentáció és mellékletei alapján  

megállapítható. hogy a munkálatok termőföld területet nem érintenek. Az ingatlan-nyilvántartásban a  

természetbeni állapottal megegyezően a Jánkmajtis 038 helyrajzi számú ingatlan (kivett terület) major  

művelési ágban van nyilvántartva.  

A fentiek miatt, mivel termőföld más célú időleges vagy végleges hasznosítása nem valósul meg, ezáltal  

a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény rendelkezései szerinti földvédelmi eljárást nem  

kell lefolytatni.  

A szakkérdés vizsgálatát, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek  

kijelöléséről szóló 71/2015. (II.30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése, valamint az 5. számú mellélet 1.  

táblázat 7. pontja alapján végeztem.  

Hatóságom hatásköréről a Tfvt. 7. § (1) bekezdése. a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat  

ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 36. § c) pontja, 37. § (1) bekezdése,  

illetékességéről ugyanezen Kormányrendelet 3. § (3) c) pontja alapján az 1. számú melléklet 16.1.  

pontja, és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról. valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról  

szóló 66/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése alapján annak 1. számú melléklet 15.3 pontja  

rendelkezik.” 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály a BO/15/00172-

2/2018. számú nyilatkozatában az alábbi megállapítást tette: 

„…A Hatóságom rendelkezésére bocsátott iratanyag áttanulmányozást követően jelen szakkérdés vizsgálatára 

irányadó megkeresésben foglaltakra reflektálva az alábbi  megállapítást teszem:  

A Rendelet 5. számú melléklet 1. táblázat 8. pontjában szereplő szakkérdés vizsgálat feltételei nem  

állnak fenn, mert a tervezett tevékenység vonatkozásában nem merül fel olyan hatásviselő környezeti  

elem vagy rendszer, melynek védelme, érintettsége a bányafelügyelet hatáskörébe tartozik. sem olyan  

környezetveszélyeztetés, amely elleni védelmet a bányafelügyelet hatáskörébe utalja jogszabály." 

Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a hiánypótlást (365000/928-2/2018.ált. 

számú) követően kiadott 36500/928-4/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásait a határozat 

rendelkező rész 7.1. pontja tartalmazza, melyet az alábbiak szerint indokolta: 

„A Főosztálytól 2018. január 15-én 512-3/2018. számon szakhatósági megkeresés érkezett a Katasztrófavédelmi 

Igazgatósághoz a Tranzit-Ker Zrt. (4028 Debrecen, Simonyi út 23.) megbízásából eljáró Enviro-Expert Kft. (4028 

Debrecen, Hadházi út 7. I/5.) által kérelmezett Jánkmajtis 038 hrsz. alatti ingatlanon tervezett kacsanevelő telepre 

vonatkozó egységes környezethasználati engedély kiadásának ügyében indult eljárásban. 

A Főosztály az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásában 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)” 
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 „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 Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az egységes környezethasználati engedély kiadásához a rendelkező 

részben foglalt előírásokkal hozzájárult, tekintettel arra, hogy a tevékenységhez kapcsolódó 

vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények az előírások maradéktalan betartásával biztosíthatók. 

Vízbázis, illetve vízvédelmi szempontból a telephelyen folytatott tevékenység az előírások maradéktalan 

betartása esetén, a felszíni és felszín alatti vizekre jelentős terhelést nem okoz, a károsító hatás kizárható. 

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

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiakat állapította meg: 

 A Tranzit-Ker Zrt. Jánkmajtis külterület 038 hrsz. alatt állattartó telep építését tervezi. 

 A megvalósítandó telephely kijelölt, vagy becsült ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetet nem érint. 

 A felszín alatti vizek védelméről szóló 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 a telephely az érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen helyezkedik 

el. 

 Az építtető a területen 2 ütemben 8 db kacsanevelésre épület építését tervezi. Az épületek közül 2 db 

előnevelő épület és 6 db utónevelő épület funkciót fog betölteni. A megvalósítást 2 ütemben tervezik 

elvégezni. A telephelyen 3 tartástechnológia alkalmazása várható az aktuális piaci igényeknek megfelelően. 

 A tervezett víziszárnyasnevelés (kacsa és liba) mélyalmos, két fázisú tartástechnológiai rendszer. A tervezett 

tartástechnológiáknak megfelelően a telep 2 jól elkülöníthető részre bontható, az előnevelő istállókra (2 db) és 

az utónevelő istállókra (6 db). A nevelési időszak végeztével az állatokat elszállítják, az istállókat 

kitrágyázzák, fertőtlenítik, majd pihentetik. A pihentetést követően előkészítik a betelepítésre. 

 Az elő- és utónevelésre történő kihelyezések rotáció rendszerű folyamatosságát az elő- illetve az utónevelő 

épületek takarítása és fertőtlenítése után lehet végezni. Az istállóból a berendezési tárgyak kihordásra 

kerülnek és a trágyát hiánytalanul eltávolítják. A berendezési tárgyakat, falakat, oszlopokat seprűvel 

portalanítják. Az épület áramtalanítása után következik az épület fertőtlenítése. Az épületben úgynevezett 

száraz mosatással fertőtlenítenek. Az épület burkolatát, ill. eszközeit kézi erővel minimális vízfelhasználat 

mellett átdörzsölik, majd ködképző szerrel a kiszáradás után lefertőtlenítik. Ködképzés előtt elvégzik az épület 

falainak meszelését. Meszelésre frissen oltott mésztej (1 rész mész, 3 rész víz) keveréke a legmegfelelőbb, 

melynek hatásfokát fokozhatjuk, ha a mésztej oldathoz 2%-ban nátronlúgot teszünk. A jól kiszárított épületbe 

bealmoznak, elhelyezik a berendezési tárgyakat. A takarítást és fertőtlenítést két rotáció között is elvégzik. 

 Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet alapadatait figyelembe véve egy rotáció alatt az elnevelőben 90,8 t, míg 

az utónevelőben 181,5 t szerves trágya keletkezik. Az állatok vágóhídra szállítása után a berendezések 

(etetők, itatók) szétszerelése történik, majd a tárgya-eltávolítás tolólappal, úgy, hogy szóródás ne történjen. 

Az istállóból tolólappal eltávolított trágyát közvetlenül a teherszállító járműre rakják és a Bátortrade Kft. 

engedéllyel rendelkező komposztáló telepére vagy a biogázüzembe szállítják további hasznosításra. A 

kitrágyázás során elszóródó trágyát azonnal összegyűjtik és a szállítójárműre rakják. 

 Tekintve a tervezett tevékenység jellegét a területen állandó mintavételre alkalmas műtárgyak (2 db 

talajvízfigyelő kút) kialakítását tervezik a szennyezettség esetleges nyomon követése érdekében. 

 A területen a terepszint alatti átlagos nyugalmi talajvízmélység 3,05 m-en volt mérhető. A talajvíz a fedőréteg 

tulajdonságait is figyelembe véve normál mélységi típusnak felel meg. Tekintettel az észlelés időpontjára 

valamint a talajvíz feletti összlet tulajdonságaira, a talajvíz állás maximuma március elejére, relatív minimuma 

október végére tehető. Az évi talajvíz ingadozás 0,5-0,8 m lehetséges. 

 Az üzemeltetéshez szükséges vízellátást a tervezett 1 db mélyfúrású kútból tervezik megoldani, mely 

víztisztítóval ivóvíz minőséget képes szolgáltatni. 

 Az oltóvízet egy 108 m
3
-es tűzivíztározóból biztosítják. 

 Technológiai szennyvíz nem keletkezik. A keletkező kommunális szennyvizeket a szigetelt, zárt, 

szivárgásmentes tartályban gyűjtik. Az így összegyűjtött vizek normál üzemi körülmények között sem a talajt, 

sem a felszíni- és a felszín alatti vizeket nem terhelik. így a területre nem kerül ki szennyvíz, sem egyéb olyan 

szennyeződés, mely hatással lehetne a felszíni, illetve felszín alatti vizekre. A talajvíz szennyezése csak 

havária esetén fordulhat elő, tekintve, hogy a telepen a műtárgyak és a létesítmények vízzáró kivitelben 

készülnek. 

 A szociális eredetű szennyvizet a földbe sűlyesztett, vasbetonból készült, szigetelt aknában gyűjtik.  
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 A zöld területre hullott csapadékvíz természetes szikkasztású, viszont a burkolt területre hulló csapadék 

elvezetése a telephelyen tervezett csapadékvíz folyókákon, gravitációs lejtéssel történik a befogadóba, mely a 

telephely nyugati részén húzódó belvízelvezető árok.  

A Jánkmajtis 038 hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó állattartó telep építéséhez kapcsolódó vízellátást, 

víztisztítást egyedi kutas vízbeszerzést, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezést, tűzivíz ellátást érintő 

vízilétesítmények megvalósítása és használatba vétele jogerős vízjogi létesítési/üzemeltetési engedély birtokában 

kezdhető meg. 

A tevékenység 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 telephelyen tervezett állattartási tevékenységre figyelemmel, az ahhoz kapcsolódó kitrágyázási stb. műveletek 

felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának, a felszín alatti vizek minőségének, állapotváltozásának ellenőrzésére 

talajvízfigyelő monitorig rendszer – minimum 2 db talajvízfigyelő kút – létesítése és a talajvízminőség 

állapotváltozásának rendszeres figyelése indokolt, ezért a talajvízfigyelő kutak megvalósítását és rendszeres 

vízvizsgálatát a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján a rendelkező részben foglaltak szerint, a vízjogi létesítési és a vízjogi üzemeltetési engedély beszerzését a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. §-a, 5. §-a alapján írtam elő. 

A telepi létesítmények gondos üzemletetése, karbantartása, a technológiai fegyelem szigorú betartása mellett a 

szennyezőanyag környezetbe való kijutása elkerülhető, a kültéri csapadékvizek, a felszíni és felszín alatti vizek 

szennyeződése megelőzhető. A vizek szennyeződésének megelőzésére, kizárására vonatkozóan külön 

előírásokat tettem. A talajvízben mért jellemzők alakulásának nyomon követését szolgáló környezethasználati 

monitoring megvalósításról rendelkeztem. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva, az állattartó telep 

megvalósításának környezetvédelmi engedélyezéséhez hozzájárult, tekintettel arra, hogy a tevékenységhez 

kapcsolódó vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények az előírások maradéktalan betartásával biztosíthatók. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben előírtak betartásával, 

fegyelmezett üzemeltetés mellett, valamint a technológiai rend betartásával nem jelent veszélyt a felszíni és 

felszín alatti vízkészletekre, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendeletben, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt 

követelmények betartása biztosítható. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva, az egységes 

környezethasználati engedély módosításához 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 az 512-4/2018. számú végzésében belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult Jánkmajtis Község 

Jegyzőjéhez, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez, hogy nyilatkozzon arra 

vonatkozóan, hogy a tervezett tevékenység az érintett település jelen eljárás időpontjában hatályos 

településrendezési eszközeivel, valamint a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással összhangban van-e. 

Jánkmajtis Község Jegyzője a J/123-1/2018. számon belföldi jogsegélyt adott az alábbiak szerint: 

„A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) megkeresésére az alábbi belföldi jogsegélyt nyújtom: 
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A Jánkmajtis 038 hrsz. alatt tervezett kacsanevelő telep megvalósítására vonatkozó egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása tárgyában közlöm, hogy a helyi környezet- és 

természetvédelem tárgyában nincsenek helyi  önkormányzati szabályozások. 

A tervezett tevékenység Jánkmajtis település jelen eljárás időpontjában hatályos településrendezési 

eszközeivel összhangban van. 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást 

megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.   

Indokolás 

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és Természetvédelmi 

Osztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14.) 512-4/2018. számon megkereste hatóságomat. Végzésében 

belföldi jogsegélyt kért Jánkmajtis 038 hrsz. alatt tervezett kacsanevelő telep megvalósítására vonatkozó  

egységes környezethasználati engedélyezési  eljárás lefolytatásával kapcsolatban. 

A belföldi jogsegély kérelem mellékletét, az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációt 

megvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezett beruházás hatásterülete érinti Jánkmajtis település közigazgatási 

területét. 

A településen helyi önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított, helyi természeti védelem alá vont területek 

nincsenek. 

Megállapítottam, továbbá hogy a Jánkmajtis  külterület 038 hrsz. földrészlet a Jánkmajtis Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete által hozott Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és a szabályozási terv elfogadásáról szóló, 

többször módosított 7/2006. (VI. 5.) számú rendelet (továbbiakban: helyi rendelet)  13. § (1) bekezdése 

„Mezőgazdasági jellegű ipari-gazdasági területek” építési övezetbe sorolja. 

Az övezetbe a meglévő és újonnan létesülő mezőgazdasági üzemek (majorok) tartoznak, ahol a mezőgazdasági 

termékek feldolgozása, tárolása, a mezőgazdasági gépek és szállítóeszközök javítása folyik, nagyüzemi 

állattartás vagy mezőgazdasági illetve mezőgazdasági termeléshez szorosan kapcsolódó ipari tevékenység 

befogadására alkalmas. 

Fentiekből megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység Jánkmajtis település jelen eljárás időpontjában hatályos 

településrendezési eszközeivel összhangban van. 

A fellebbezési jogról szóló tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL törvény 98.§ -ra  tekintettel adtam. 

A belföldi jogsegélyt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 26. § (5) bekezdése, továbbá a fent megjelölt helyi rendeletekben foglaltak alapján adtam meg. 

Fenti ügyben hatáskörömet és illetékességemet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése állapítja meg.” 

 

A Főosztály a Ket. 29. § (3) bek. b) pontja alapján az eljárás megindításáról az 512-5/2018. sz. levelében ismert 

ügyfélként értesítette a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.). 

 

A Főosztály az 512-14/2018. számú végzésben 2018. március 14.-re a Ket. 63. § (1) b) pontja alapján a Főosztály 

(4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) hivatalos helyiségébe közmeghallgatás tartását rendelte el, amelyre meghívta 

az eljárásba bevont szakhatóságot, a Kormányhivatal szakkérdéseket vizsgáló szervezeti egységeit, továbbá 

értesítette a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot. 

A közmeghallgatással kapcsolatos hirdetmény a Főosztály honlapján, valamint hirdetőtábláján megtekinthető volt. 

A Ket. 63. § (2) bekezdésének megfelelően a közmeghallgatásra vonatkozó adatokat közterületi hirdetmény 

formájában való közzététel céljából a Főosztály Jánkmajtis és Darnó Községek Jegyzőjének is megküldte, akik 

gondoskodtak a közzétételről. 

2018. március 14.-én a közmeghallgatás megtartása meghiúsult, tekintettel arra, hogy a közmeghallgatáson nem 

jelentek meg. 

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

adott nyilatkozatok és javaslatok, a jegyző által kiadott belföldi jogsegély, valamint a benyújtott 

dokumentációk és a rendelkezésre álló információk alapján a következők szerint hozta meg: 
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Hulladékgazdálkodás 

A dokumentációban foglaltak értelmében a kivitelezés során keletkező építési hulladékok kezelését az építési és 

bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai 

szerint végzik. 

A környezethasználó a tevékenysége során keletkező hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjti. Az üzemelés 

során keletkező hulladékokat a gyűjtést követően engedéllyel rendelkező kezelő részére adják át.  

A települési szilárd hulladékot gyűjtést követően közszolgáltató részére adják át.  

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

rendelkező részének 2. pontjában rendelkeztem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 4.§, 6 § (1), 31.§ (1), (5) 

bekezdései alapján. 

A környezethasználónak a keletkező hulladékok vonatkozásában nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettsége van, 

melyre a rendelkező rész 2.5. pontjában tettem előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3.§, 4.§, 10.§ 11.§ 13.§-a alapján. 

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikusan teljesíthető. Az elektronikus adatszolgáltatás adminisztrációs és 

technikai feltételeiről a http://web.okir.hu/hu/tart/index/57/Adatszolgaltatasok  internetes elérhetőségen tájékozódhat. 

A rendelkező rész 2.6.-2.7. pontjaiban foglalt előírásokat az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának 

és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 13.§-a alapján tettem. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

A baromfitartás során légszennyezést a trágya kezeléséből (trágya eltávolítása a nevelő épületekből, trágya 

rakodása, szállítása) és a szellőztetésből származó bűzhatás okoz. 

A dokumentációban a diffúz források levegővédelmi hatásterületét terjedésszámítással határozták meg a legnagyobb 

teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett, figyelembe véve az alkalmazni kívánt korszerű 

tartástechnológiát. A Baromfinevelő telep szagvédelmi hatásterülete a diffúz források (nevelőépületek) együttes 

határától mért 475 méteres sáv által határolt terület.  

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

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 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 Főosztály a védelmi övezetet a Baromfinevelő telep diffúz légszennyező forrásainak együttes határától számított 

475 méter széles sáv által lehatárolt területként határozta meg. A dokumentáció készítője nyilatkozott, hogy a 

kijelölendő védelmi övezeten 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 Baromfinevelő telep Jánkmajtis utolsó lakóházától 832 méterre található. 

A környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációban bemutatott 

módszerek, melyeket a levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmaznak a telephelyen, valamint a 

határozat rendelkező részébe foglalt BAT követelmények és levegőtisztaság-védelmi előírások betartása mellett a 

tevékenység várhatóan nem okoz lakosságot zavaró bűzzel való terhelést.  

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

nem lehet, a levegőterhelést legkisebb mértékűre csökkentő levegővédelmi követelmények határozandók meg, ezért 

a rendelkező részben foglaltakat írta elő a Főosztály. 

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

értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011.(I.14.) VM rendelet15. § (4) bekezdése alapján bűzkibocsátó 

források esetén a kibocsátó forrás szagkibocsátását a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően évente vagy 

kétévente olfaktometriás méréssel kell ellenőrizni. A határozat rendelkező rész 3.3.4. pontjába foglalt szagkibocsátás 

mérését az előzőek alapján kétévenkénti gyakorisággal írta elő a Főosztály. 

http://web.okir.hu/hu/tart/index/57/Adatszolgaltatasok
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A Főosztálynak - amennyiben az állattartótelep bűzkibocsátása a levegővédelmi követelményeknek nem felel meg - 

lehetősége van a szagkibocsátás csökkentése érdekében szagcsökkentő berendezés alkalmazására kötelezni a 

környezethasználót, továbbá a bűzzel járó tevékenységet korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja. 

A bejelentésre kötelezett diffúz forrásokat a határozat rendelkező részének 3.2. pontja tartalmazza.  

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

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

A határozat rendelkező részének 3.4.1. pontja szerinti jelentés tartalmi követelményeit a Lr. 7. sz. melléklete 

tartalmazza. 

A határozat rendelkező részének 3.4.2. pontja szerinti jelentés tartalmi követelményeit a Lr. 4. sz. melléklete 

tartalmazza. 

A határozat rendelkező részének 3.5. pontjában előírt engedélykérelmet a Lr. 5. sz. mellékletében foglaltaknak 

megfelelő tartalommal kell benyújtani. 

A levegőtisztaság-védelmi engedélyt a Főosztály a Korm. rendelet 20.§ (3) bekezdése és a 306/2010.(XII.23.) Korm. 

rendelet 26.§ (3) bekezdése alapján adta meg. A Főosztály a levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét a 

306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 26.§ (8) bekezdése alapján állapította meg. 

 

Zajvédelem 

Az állattartó telep Jánkmajtis külterületén, gazdasági területen helyezkedik el. A telephelyet minden irányból 

mezőgazdasági területek határolják. A legközelebbi zajtól védendő létesítmény déli irányban, a telephely mértani 

középpontjától számítva 832 m távolságban található. 

A beruházás építési időszakának zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő területet. 

A benyújtott dokumentáció alapján az állattartó telep zajvédelmi hatásterülete a mértani középponttól számítva 209 m-

re helyezkedik el. 

A dokumentációban szereplő számítások alapján a telephely legnagyobb zajvédelmi szempontú hatásterülete a 

telephely geometriai középpontjától számított 209 m sugarú kör által lefedett terület. 

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

környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 10. § (3) a) pontja alapján 

zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges. 

Szállítási tevékenység csak a nappali időszakban történik.  

A szállítás miatti gépjárműforgalom, a megadott szállítási adatok alapján nem okoz 3 dB mértékű járulékos 

zajterhelés-változást a szállítási útvonalon. 

 

Természetvédelem 

A beruházási terület védett, Natura 2000 területet nem érint, azonban azzal közvetlenül szomszédos az európai 

közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján a 

Szatmár-Bereg (HUHN 10001) különleges madárvédelmi területtel, és a Jánki-erdő kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési területtel. 

Továbbá a beruházással érintett terület (Jánkmajtis 038 hrsz.) és szomszédos környezete a Nemzeti Ökológiai 

Hálózat részét képezi, mint magterület.  

A telep technológiája nem veszélyezteti a környező élőhelyek szabadon mozgó védett és Natura 2000 jelölő 

madárfajainak életterét. A telephely létesítése, üzemeltetése a zárt állattartási technológia következtében jelentős 

hatást nem gyakorol a környező Natura 2000 területre.  

A területről védett gyöngybagoly előfordulása ismert, azonban a telephely létesítéséhez nem szükséges elbontani régi 

építményeket, melyek így fészkelőhelyet is biztosíthatnak a baglyok számára.    

A beruházás során a tájalkotó tényezőkben mennyiségi változás következik be (az erdő és mezőgazdasági területek 

aránya csökken) illetve a tájrészlet kiegészül néhány régi-új tájelemmel (telephely, épület, zöldfelületek), mivel a 

területen korábban is mezőgazdasági telephely állt. Tájvédelmi szempontból a fentieken túl a beruházás tájképi 

hatásai relevánsak, amelyek mérséklésére előírtam a telep északi és déli oldalról történő takarónövényzet létesítését 

és fenntartását. A beruházási területet a körzeti erdőtervben szereplő üzemtervezett erdőrészletek –Jánkmajtis 

20NY1, Jánkmajtis 2D – határolják, melyek hosszútávon biztosítják a telep a keleti és nyugati irányba való tájba 

illesztését.  

A Főosztály rendelkezésére álló AGROTOPO adatbázis alapján /létrehozta: MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató 

Intézet/ a telep és környezetének talajtípusa fiatal nyers öntéstalaj, amely alkalmas az erdészeti tájban őshonos fa- és 
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cserjefajok ültetésére, ezért az adott erdészeti tájban őshonos növényfajok alkalmazását írtam elő. Az őshonos, 

idegenhonos és invazív fa-és cserjefajok körét az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény (Evt.) végrehajtásáról szóló 153/2009 (XI. 13.) FVM rendelet és mellékletei határozzák meg.  

Az előírásokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (Tvt.) 43. § (1) bekezdése alapján tettem, mely szerint: 

tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más 

élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, 

károsítása, valamint a Tvt. 7. § (2) 

 a.) pontja alapján, mely szerint: a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok 

megóvása érdekében: 

gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során 

azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba 

illesztéséről,  

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

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

 

Környezetkárosodás megelőzése 

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) 

bekezdése és 2. sz. mellékletének 11. a) pontja szerint a nagy létszámú állattartási tevékenység végzőjének üzemi 

kárelhárítási tervet kell készíteni, ezért a Főosztály a környezethasználót a határozat 9. pontjában üzemi kárelhárítási 

terv készítésére kötelezte. Az üzemi kárelhárítási terv tartalmi követelményeit a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. 

számú melléklete állapítja meg. 

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

közeg) jelölésű szakértői jogosultsággal rendelkező személy készítheti el. 

 

Az elérhető legjobb technikának való megfelelés: 

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt feltételeket az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló, a Korm. rendelet előírásainak megfelelően az elérhető 

legjobb technika (BAT) következtetésekből kiindulva kell megállapítani. 

 

A Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati 

engedélyben rendelkezik a tevékenység végzésének feltételeiről. Az ehhez alapul szolgáló elérhető legjobb technika 

meghatározása érdekében a környezetvédelmi hatóság 2018. március 27.-én a környezethasználó megbízottjával 

szakmai konzultációt folytatott. A konzultációról jegyzőkönyv készült, melyben rögzítésre került a baromfitartásra 

vonatkozó elérhető legjobb technika és a vizsgált telephelyen alkalmazni kívánt technológia összehasonlítása. 

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

tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- 

vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról.  

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

kibocsátási szintek tekintetében, így az új baromfinevelő telepeknél nincs végső határidő a megfelelésre, ott 

azonnal (tervezési fázisban) meg kell felelni a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 

elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek. 

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 2. számú melléklete tartalmazza. 

A 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 
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környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély 

kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetést felhasznál.” 

Fentiek alapján a Főosztály a határozat 10.4 pontjában rendelkezett a felülvizsgálatról és a felülvizsgálati 

dokumentáció benyújtásáról. 

 

Felügyeleti díj 

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

engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. 

(II. 21.) KvVM rendelet értelmében, az engedélyest éves felügyeleti díj fizetésére köteleztem. A díj mértéke 100 000,- 

Ft, azaz egyszázezer forint. A felügyeleti díjat a rendelet értelmében minden év február 28-ig kell egy összegben 

átutalási megbízással teljesíteni. Ha évközben kezdi meg a tevékenységet, arányosan fizet. A befizetett felügyeleti 

díjról a Főosztály számlát állít ki, és azt a befizetést követő harminc napon belül megküldi a környezethasználónak. 

Késedelmes teljesítés esetén a késedelem kamatfizetési kötelezettségéről a Ket. 132. § (1) bek. a) pontja alapján 

rendelkeztem. 

 

A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV.24.) Korm. rendeltnek megfelelően a benyújtott adatok alapján a 

Főosztály a telephelyet egyedi környezetvédelmi azonosítóval, Telephely KTJ számmal látta el a Környezetvédelmi 

Alapnyilvántartó Rendszerben (KAR). Emellett a baromfitelep, mint egységes környezethasználati engedély köteles 

létesítmény, a PRTR-IPPC Létesítmény Nyilvántartó Rendszerben rögzítésre került és egyúttal Létesítmény KTJ 

számot kapott. Az azonosító adatokat (Telephely KTJ szám, Létesítmény KTJ szám) a környezeti alapnyilvántartásról 

szóló 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet 9. §-ának megfelelően, jelen határozat rendelkező részében feltüntettem. 

 

Amennyiben a környezethasználó felszámolás, vagy végelszámolás alá kerül, a felszámolás illetve végelszámolás 

alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője a felszámolás illetve végelszámolás kezdő időpontját követő 15 napon belül 

köteles a gazdálkodó szervezet telephelyére, valamint székhelyére vonatkozó, a csődeljárásról és a felszámolási 

eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatát a telephely és a székhely 

szerint illetékes környezetvédelmi hatóság számára megküldeni. A nyilatkozat formai és tartalmai követelményeit a 

106/1995. (IX.8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

Az engedélyezés tárgyát képező állattartási tevékenység a rendelkező részben megadott előírások betartása mellett a 

környezetet nem veszélyezteti, a környezetre gyakorolt hatásai elviselhetők, és az alkalmazott technológia a 

rendelkező rész III. szakaszában foglaltak vonatkozásában az elérhető legjobb technika jelenlegi állásának megfelel, 

ezért a Főosztály, az egységes környezethasználati engedélyt a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bek. c) pontja alapján jelen határozattal kiadja.  

 

A Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az 

egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. A Főosztály a diffúz források levegőtisztaság-védelmi 

engedélyét jelen határozattal megadja. 

A Korm. rendelet 20/A. § (2) bekezdése e) pontja szerint a környezetvédelmi hatóság új tevékenység első alkalommal 

történő engedélyezése esetén az egységes környezethasználati engedélyt 5 évre adja ki. Az egységes 

környezethasználati engedély érvényességi idejét ezen jogszabályhely alapján a határozat jogerőre emelkedését 

követő 5 évben állapítottam meg. 

 

A határozatot a fenti jogszabályhelyeken túl a Korm. rendelet 20/A. § (2)e) alapján, a 11. sz. melléklet szerinti 

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

törvény 72. § (1) bekezdése szerinti tartalommal, a 71. § (1) bekezdésnek megfelelő határozati formában. 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. § (1), 99. § (1) bekezdése 

biztosítja.  

 

Az eljárás és a fellebbezés díja a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. § (1)(5)(6)(7) bekezdései és 3. sz. melléklet 7. 

pontja alapján került meghatározásra. Az eljárási költség viseléséről a Ket. 158. § -a alapján döntöttem. 
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A szakkérdések vizsgálatára a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 5. sz. 

melléklete I. táblázata alapján került sor. 

A szakhatóság megkeresésére 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 5. sz. 

melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján került sor. 

 

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (1) d pontja és (2) 

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

A levegőtisztaság-védelmi hatáskört a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése biztosítja. 

A határozat nyilvános közzétételéről a Korm. rendelet 21. § (8)-(9) bekezdése szerint gondoskodok. Az így közölt 

döntést a közzétételét követő 15. napon tekintem közöltnek és az azt követő 15 napon belül van lehetőség a 

fellebbezés előterjesztésére a Ket. 99. § (1) bekezdése alapján. Ha a határozat közlése postai úton történt, akkor a 

fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell számítani.  

A határozatot a Korm. rendelet 21. § (8) bekezdése alapján megküldöm az eljárásban részt vett települési 

önkormányzat jegyzőjének azzal, hogy azt a kézhezvételt követően 15 napon át közszemlére tegye. 

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

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

Nyíregyháza 2018. április 25. 

 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

Katona Zoltán  

főosztályvezető-helyettes 
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Határozatot közöljük: 

Jogerő előtt: 

Postai úton + térti 

1. Tranzit-Ker Zrt.       4028 Debrecen, Simonyi út 23. 
2. Irattár 

 

Hivatali kapun keresztül elektronikus úton, tértivel 

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

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Népegészségügyi Főosztálya,     4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Nyíregyháza Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági,  

Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és  

Talajvédelmi Osztálya      4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33. 

6. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal  

Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály   4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14. 

7. Jánkmajtis Község Jegyzője     4741 Jánkmajtis, Kossuth u. 28. 
8. Darnó Község Jegyzője      4737 Darnó, Fő u. 13. 
9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  

Katasztrófavédelmi Igazgatóság,     4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14 

10. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  

Katasztrófavédelmi Igazgatóság,     4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. 

Jogerő után: 

1. Tranzit-Ker Zrt.       4028 Debrecen, Simonyi út 23. 
 + térti 

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

A határozatot közlöm az érintett nyilvánossággal. 
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1. sz. melléklet az 512-22/2018. sz. határozathoz 

Adatrögzítés és jelentéstétel a Főosztály részére 

Beszámoló 
Beszámolás 

gyakorisága 
Beadási határidő 

1.5. pont  

Az egységes környezethasználati 

engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenység 

- több mint 40000 férőhely baromfik számára 

termelési kapacitással történő üzemelés - 

megkezdésének időpontját  

egyszeri 

a tevékenység megkezdését 

megelőzően legalább 8 nappal 

írásban be kell jelenteni 

Éves hulladék bejelentés 

2.5. pont 
évente március 1. 

Szagkibocsátás vizsgálatáról (olfaktometriás 

mérésről) készült jegyzőkönyv 

3.3.4. pont 

eseti, majd 

kétévente 

a mérés elvégzését követő 30 napon 

belül 

Légszennyezés Mértéke (LM) éves jelentés  

3.4.1. pont 
évente március 31. 

Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés (LAL) 

3.4.2. pont 
egyszer 

határozat 1.5. pontja szerinti 

bejelentéssel egyidejűleg 

Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben 

bekövetkező változás 

3.4.2. pont 

eseti 
változás bekövetkezésétől számított 

30 napon belül 

Levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem 

3.5 pont 
egyszer 

engedély felülvizsgálatával 

egyidejűleg 

Éves környezetvédelmi jelentés 

6.3. pont 

eseti, majd 

évente 

határozat 1.5. pontja szerinti 

bejelentést követő 1 év, majd 

minden év április 01-e. 

Üzemi kárelhárítási terv benyújtása 

9. pont 
egyszer 

a határozat 1.5. pontja szerinti 

bejelentéssel egyidejűleg 

Havária események összefoglaló jelentése 

10.1. pont 
eseti 

az eseményt követő  

legrövidebb időn belül 

Panaszt részletező beszámoló megküldése 

10.2. pont  
eseti 

panasz beérkezését követő 30 

napon belül 

Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat 

10.4. pont 
5 évente legkésőbb 2022. november 30. 

Felügyeleti díj  

12.1 pont 
évente február 28. 

Állapotrögzítő beszámolót készítése és 

benyújtása  

13.2. pont 

egyszer 
tevékenység szüneteltetését, 

felhagyását követő 30 napon belül 
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2. sz. melléklet az 512-22/2018. sz. határozathoz 

 

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

 

Az elérhető legjobb technika a 

BAT-következtetés szerint 

A tervezett baromfitelepen alkalmazott 

technika 
Megfelelőség 

EMS (Környezetirányítási rendszerek) 

A környezeti teljesítményének 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:  

- korrekciós és megelőző intézkedések;  

- nyilvántartás vezetése;  

6. az EMS és folyamatos alkalmasságának, 

megfelelősségének és hatékonyságának 

felülvizsgálata a felsővezetés 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 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). 

A tervezett baromfinevelő telep esetében az 

alábbi technikákat fogják alkalmazni:  

- A környezethasználó kötelezettséget 

vállal a környezetvédelmi célok 

eléréséért. Olyan környezetvédelmi 

politikát fog folytatni, amely a létesítmény 

környezeti teljesítményének folyamatos 

fejlesztését is magában foglalja.   

- A környezethasználó gondot fordít a 

munkavállalók folyamatos képzésére, és 

bevonja őket a környezetvédelmi célok 

megvalósításához szükséges 

feladatokba.   

- A telepen zajló folyamatokat 

dokumentálni fogják, és nyilvántartásokat 

vezetnek.  

- A telepre vonatkozó karbantartási 

program kerül kidolgozásra.  

- A telepre vonatkozó „Havária Terv” kerül 

elkészítésre.  

- A környezetvédelmi jogszabályok 

betartásának biztosítását belső 

utasításokkal érik el.   

- A létesítményből származó kibocsátások 

mérésére a BAT szerinti monitoring 

rendszer kialakításra kerül.   

- A baromfitartásra vonatkozó 

technológiák fejlődését nyomon követik, 

és gazdaságossági számításokat 

végeznek az esetleges 

bevezethetőségükkel kapcsolatban. 

- védendő létesítmények távol 

helyezkednek el (832 méter), ezért külön 

zajvédelmi és bűzszennyezés elleni 

intézkedési terv alkalmazása nem 

szükséges. 

Megfelel 
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Jó gazdálkodás 

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. 

Megfelel 

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. 

Megfelel 

Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan 

kibocsátások és események kezelésére 

A létesítmény megvalósulását követően 

Üzemi kárelhárítási terv készül 
Megfelel 

Többek között a következő szerkezetek és 

berendezések ellenőrzése, javítása és 

karbantartása 

-  víz- és takarmányellátó rendszerek;  

- szellőztetőrendszer és hőérzékelők;  

- silók és szállítóberendezések (pl. 

szelepek, csövek); 

Ez kiterjedt a gazdaság tisztaságára és a 

kártevők kezelésére.  

 

Megfelel 

Az elhullott állatok oly módon való tárolása, ami 

megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat. 

Az elhullott állati tetemeket elszállításig zárt 

konténerben tárolják. Innen 

környezetvédelmi és állategészségügyi 

engedélyekkel rendelkező állati 

hulladékokat feldolgozó telepre szállítják. 

Megfelel 

Takarmányozás 

A nyersfehérje-tartalom csökkentése 

nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, amely az 

energiaszükségletekre és az emészthető 

aminosavakra épül. 

A takarmányozás a nevelés alatt 2 fázisban 

történik számítógép vezérelt lesz. A telepen 

az állatokat a megfelelő mennyiségű 

esszenciális aminosavakkal fogják etetni az 

optimális teljesítmény elérése érdekében, 

miközben korlátozzák a felesleges 

fehérjebevitelt. 

A takarmány összetétele korcsoportoknak 

megfelelően folyamatosan változik, 

beltartalmilag optimális, az állatok mindig 

azt a takarmányt kapják, amelyre szükségük 

van. 

A takarmányozás során a 

gyógyszerkészítményeket, ásványi 

anyagokat a takarmányba, vagy a vízbe 

keverve adagolják. 

 

Megfelel 

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. 

Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak 

egyedi követelményeihez igazodó étrend 

kialakításával. 

Az összes kiválasztott foszfort csökkentő 

engedélyezett takarmány-adalékanyagok 

alkalmazása. 

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén 

Paraméter Állatkategória 
Határérték - kiválasztott N kg-

ja/állatférőhely/év 
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Összes kiválasztott nitrogén, N-ben 

kifejezve. 
Kacsák 0,8 

 

Hatékony vízfelhasználás 

A vízfelhasználás nyilvántartása. Az itatóvíz-fogyasztást mérik és rögzítik. Megfelel 

A vízszivárgás feltárása és javítása. Rendszeres ellenőrzés, hiba esetén javítás. Megfelel 

Magasnyomású tisztítók használata az állatok 

tartására szolgáló hely és a berendezések 

tisztítására. 

Nem alkalmazható száraz tisztítási 

rendszereket alkalmazó baromfitenyésztő 

üzemekben.. 

Nem releváns 

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. Megfelel 

Az ivóvíz-berendezés kalibrálásának rendszeres 

ellenőrzése és (szükség esetén) átállítása. 

Az alkalmazni kívánt rendszer zárt 

technológiájú, megfelelő beállítás 

alkalmazásával megakadályozható a víz 

elfolyása. 

Megfelel 

Szennyvízkibocsátás 

Az udvar szennyezett területének lehető 

legkisebbre korlátozása. 

Zárt technológia, az udvar elszennyezése 

kizárható. 
Megfelel 

A vízfelhasználás minimalizálása. 

A telepen technológiai szennyvíz nem 

keletkezik, csak kommunális jellegű. Megfelel 

A szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan 

szennyvízforrásoktól, amelyeket kezelni kell. 

Szennyezetlen esővíz zöldfelületen 

elszikkad. 

A szennyezetlen csapadékvíz nem 

érintkezhet a kommunális szennyvízzel. 

Megfelel 

A szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba vagy 

hígtrágyatárolóba. 

A kommunális szennyvizeket a telepen 

szigetelt tartályban gyűjtik, majd 

szennyvíztelepre szállítják azt. 

 

Megfelel 

Hatékony energiafelhasználás 

Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és 

szellőztetőrendszerek. 

Gáz hősugárzók alkalmazása zárt 

épületekben. Az istállókba számítógép által 

vezérelt szellőztető rendszer kerül 

beépítésre. 

Megfelel 

A fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek, továbbá 

működtetésük optimalizálása, különösen, ahol 

légtisztító rendszereket alkalmaznak. 

Istállónként változó számú ventillátor 

biztosítja a szellőztetést, amelyek 

számítógép által vezéreltek. 

Megfelel 

Az állatok tartására szolgáló hely falainak, 

padozatának és/vagy plafonjának szigetelése. 
Az istállók hőszigeteltek lesznek. Megfelel 

Energiahatékony világítás használata. 
Energiatakarékos fénycsövek, illetve 

világítási program használata. 
Megfelel 

Zajkibocsátás 

Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és 

az érzékeny terület között. 

A tervezett létesítmény megfelelő távolságra 

van az érzékeny területektől. A létesítmény 

zajkibocsátási hatásterületén belül zajtól 

védendő létesítmény nem található. 

Megfelel 
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Berendezések elhelyezése 

- A létesítményben elhelyezett zajkeltő 

berendezések elhelyezésekkor 

figyelembe vették az érzékeny területek 

irányát. 

- A takarmánysilókat helyét úgy 

választották meg, hogy a 

takarmányadagoló cső hossza a lehető 

legrövidebb legyen és üzemszerű 

működése akadálytalan legyen. 

- A takarmánysilókat úgy helyezték el, 

hogy a gépjárműmozgás a lehető 

legkisebb legyen. 

Megfelel 

Üzemeltetési intézkedések 

- A nevelőépületek zárt rendszerűen 

működnek, mesterséges szellőztetéssel. 

A nevelőépületek nyílászáróit a nevelés 

alatt zárva tarják. 

- A berendezéseket megfelelően képzet 

személyzet működteti, felügyeli. 

- Folyamatos karbantartással előzik meg 

az esetleges meghibásodásokat. 

- Éjszaka, valamint hétvégén a szellőző 

rendszeren kívül más jelentősebb 

zajkeltő berendezést nem működtetnek 

Megfelel 

Alacsony zajszintű berendezések 

- Nagy hatásfokú ventillátorokat 

alkalmaznak. 

- A berendezések kiválasztásánál 

törekedtek az alacsony zajszintű 

berendezések alkalmazására. 

Megfelel 

A zaj szabályozására szolgáló berendezések 

A nevelőépületben elhelyezett belső 

ventillátorok zajkibocsátását csökkenti a 

nevelőépületek homlokzati falainak 8-10 dB 

hanggátlása. 

Megfelel 

Porkibocsátás 

Durvább alomanyag használata (pl. hosszú 

szalma vagy faforgács az aprított szalma helyett). 

 

A telepen almos technológiát alkalmaznak. 

A mélyalmos istállóban naponta történik a 

mélyalom felülszórása kézzel. 

 

Megfelel 

Ad libitum takarmányozás Az alkalmazott önetető takarmányozási 

technológia megakadályozza a takarmány 

kiszóródását, veszteségmentes 

felhasználást biztosít. 

Megfelel 

A pneumatikusan feltöltött, száraz takarmányt 

tároló berendezések porleválasztóval való 

felszerelése; 

Zárt tartályos tehergépkocsi szállítja be a 

tápot és pneumatikusan üríti a silókba. A 

rendszer zárt. 
Megfelel 

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 ventillátorok 

indításával, fordulatszámának 

szabályozásával, a légbeejtők nyitásával, 

zárásával, a fűtőberendezések indításával, 

szabályozza az istállókon átáramoltatott 

levegő mennyiségét, ezáltal pedig a 

hőmérsékletet és a páratartalom is. 

Megfelel 
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Bűzkibocsátás 

Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és 

az érzékeny területek között. A telep megfelelő távolságra tervezett a 

védendő területektől, a bűzkibocsátási 

hatásterületén nincs védendő ingatlan. 

Megfelel 
A távozó levegő állattartásra szolgáló hely felőli 

oldalon történő eloszlatása, az érzékeny területtől 

távol. 

Az állatok és a felületek tisztán és szárazon 

tartása (pl. a takarmány kiömlésének elkerülése, a 

részlegesen rácsozott fekvőhelyekről a trágya 

eltávolítása). 

A mélyalmos rendszerben rendszeres a 

mélyalom felülszórásával biztosítják, hogy 

az alom száraz maradjon. 

 Az alkalmazott takarmányozási technológia 

megakadályozza a takarmány és a víz 

szétszóródását, csöpögését, elfolyását, 

ezáltal az alom is szárazon tartható.  

Megfelel 

Az alom szárazon, aerob körülmények között 

tartása az almos tartáson alapuló rendszerben. 

Kibocsátás szilárd trágya tárolásból 

A szilárd trágya befedése a tárolás során 

Trágyatároló nincs. Az istálló padozat 

vízzáróan szigetelt.  

Az állatok vágóhídra szállítása után a 

berendezések (etetők, itatók) szétszerelése 

történik, majd a tárgya-eltávolítás tolólappal, 

úgy, hogy szóródás ne történjen.  

Az istállóból tolólappal eltávolított trágyát 

közvetlenül a teherszállító járműre rakják és 

a engedéllyel rendelkező komposztáló 

telepre vagy a biogázüzembe szállítják 

további hasznosításra.  

 

Megfelel 

A szilárd trágya tömör, át nem eresztő padozaton 

történő tárolása, amelyet elvezető rendszerrel és 

gyűjtőtartállyal szerelnek fel az elfolyás esetére. 

A trágya feldolgozása a gazdaságban 

Az istállóból tolólappal eltávolított trágyát közvetlenül a teherszállító járműre rakják és a 

engedéllyel rendelkező komposztáló telepre vagy a biogázüzembe szállítják további 

hasznosításra.  

 

- 

A trágya kijuttatása 

Az istállóból tolólappal eltávolított trágyát közvetlenül a teherszállító járműre rakják és a 

engedéllyel rendelkező komposztáló telepre vagy a biogázüzembe szállítják további 

hasznosításra.  

fogják beszállítani. 

 

- 

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.   
Megfelel 
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A kibocsátás monitorozása 

Számítás a nitrogén és a foszfor 

anyagmérlegének alkalmazásával, a 

takarmányfogyasztás, az étrend 

nyersfehérje-tartalma, az összes 

foszfor és az állat teljesítménye 

alapján.  

 

N és P 

monitorozás 

Évi egy alkalommal BAT szerint végezni 

fogják. 
Megfelel 

Becslés a trágya teljes nitrogén- és 

foszfortartalmának elemzésével.  

Becslés anyagmérleg 

alkalmazásával, a kiválasztás és az 

egyes trágyakezelési szakaszokban 

jelenlévő teljes (vagy teljes 

ammónia) nitrogén alapján. 

Ammónia 

kibocsátás 

monitorozása 

Évi egy alkalommal BAT szerint végezni 

fogják. 
Megfelel 

Becslés kibocsátási tényezők 

alapján. 

Porkibocsátás 

monitorozása 

Évi egy alkalommal BAT szerint végezni 

fogják. 
Megfelel 

Vízfogyasztás 

Évi egy alkalommal BAT szerint végezni 

fogják. 

A telepeken megfelelő nyilvántartást 

vezetnek 

Megfelel 

Villamosenergia-fogyasztás 

Tüzelőanyag-fogyasztás 

A beérkező és távozó állatok száma, ideértve adott 

esetben a születést és az elhullást is. 

Takarmányfogyasztás 

Trágyatermelés 

Kacsák tartására szolgáló épületek ammóniakibocsátása 

A természetes vagy mesterséges szellőztetésre alapuló alábbi technikák egyike 

Gyakori alomhozzáadás (tömör padló és mélyalom, 

vagy mélyalom és rácsozott padló kombinációja). 

 

A telepen mesterséges szellőztetést és 

szivárgásmentes itatórendszert 

alkalmaznak. 

Az alom felülszórása napi 

rendszerességgel történik. 

A padló szigetelt szulfátálló beton. 

A szilárd trágyát a termelési ciklus végén 

távolítják el. 

Megfelel 

 

 


