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H A T Á R O Z A T 

 

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

Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Főosztály) összevont hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati eljárásban 

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI  

ENGEDÉLYT 

ad a Rétközberencs, 027/34 hrsz. alatti baromfinevelő telepen végzett tevékenység folytatására az I. 

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

szerint: 

I. 

Környezethasználó adatai 

Környezethasználó neve:   ATAK-MADA Kereskedelmi, Ipari, Mezőgazdasági, Értékesítő és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid neve:  ATAK-MADA Kft. 

Székhelye: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 48. B. lház. 3. em. 12. 

KÜJ száma: 101108308 

II. 

Telephely adatai 

Telephely címe:     4524 Rétközberencs, külterület 027/34 hrsz. 

Telephely helyrajzi száma:  Rétközberencs, 027/34 hrsz. 

EOV koordinátái:    X = 320592; Y = 870903 

Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer szerint: 

Telephely neve:     II. SZÁMÚ BAROMFINEVELŐ TELEP 

KTJtelephely szám:     103015553 

 

Létesítmény neve: baromfinevelő telep 

KTJIPPC létesítmény szám: 103016882 

Helyrajzi száma: Rétközberencs, 027/34 hrsz. 

EOV koordinátái: X= 320616; Y= 870893 
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Szennyező források: 

Forrás megnevezése EOV koordináta 

X 

EOV koordináta 

Y 

1. sz. nevelőépület 320578 870920 

2. sz. nevelőépület 320639 870877 

3. sz. nevelőépület 320616 870893 

4. sz. nevelőépület 320598 870906 

5. sz. nevelőépület 320556 870936 

Kémény (P1) 320169 870942 

Kémény (P2) 320623 870953 

 

Egyéb létesítmények: 

 

Kazánház (2 db) 39,60 m
2
 

Szociális épület  50,40 m
2
 

Hullatároló  6,90 m
2
 

Kerékfertőtlenítő  58,05 m
2
 

Kerékfertőtlenítő vegyszeres 
szennyvíztárolója 

1 m
3
 

Kerítés  - 

Siló  10 db 

Hídmérleg  60 t 

Tűzivíz tározó  110 m
3
 

Csapadékvíz szikkasztó árok  4 db 

Szennyvízgyűjtő akna  5 m3 (11 db) 

 

 

III. 

Engedélyezett tevékenység adatai 

Megnevezése:  intenzív baromfitenyésztés  

Besorolás:  a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló  

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet  

1. sz. melléklet 1. a) intenzív állattartó telep baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől brojlerek számára; 

2. sz. melléklet 11. a) 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: 174.600 brojler baromfi (csirke) férőhely  

Tartástechnológia: 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 2017/302 EU végrehajtási határozatában 

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

A tevékenység végzésének feltételei 

 

1. Általános előírások  

1.1. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

- a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 

- megelőzze a környezetszennyezést; 

- kizárja a környezetkárosítást. 

1.2. A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek 

kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, a természetes 

és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni. 

1.3. A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást /leghatékonyabb 

megoldás: a környezeti, műszaki és gazdasági körülmények között elérhető, legkíméletesebb 

környezet-igénybevétellel járó tevékenység/ kell alkalmazni, illetve a tevékenységet az elérhető 

legjobb technika alkalmazásával úgy kell végezni, a létesítményt üzemeltetni, hogy az biztosítsa  

 a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának 

fajlagos csökkentését, 

 a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználását, 

 a kibocsátás megelőzését, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentését, 

 mindenben megfeleljen a jelen engedélyben, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályokban 

foglaltaknak. 

1.4. 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 kör-

nyezethasználót bírság megfizetésére kötelezi. 

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

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

változást követő 15 napon belül írásban bejelenteni. Az engedélybe foglaltakkal kapcsolatos 

változás esetén a környezethasználónak kérnie kell az engedély módosítását. 

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

férőhely baromfi számára termelési kapacitással történő üzemelés - megkezdésének időpontját, a 

tevékenység megkezdését megelőzően legalább 8 nappal írásban be kell jelenteni a 

Főosztályhoz. 

1.7. A tevékenységet az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazásával úgy kell végezni, a létesít-

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

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

Főosztály által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét képezi. 

1.8. 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.  
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1.9. Az elérhető legjobb technikákkal összefüggésben meghatározott kibocsátási szintek: 

1.9.1. BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén: 

 Paraméter Állatkategória 

BAT-tal összefüggő összes 
kiválasztott nitrogén (kiválasztott N 

kg-ja/állatférőhely/év)* 

Összes kiválasztott nitrogén, N-
ben kifejezve. 

Brojler 0,6 

*A határérték igazolását szolgáló monitoring gyakoriságát jelen határozat 10.2 pontja tartalmazza. 

1.9.2. BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor:  

Paraméter Állatkategória 

BAT-tal összefüggő összes 
kiválasztott foszfor  

(kiválasztott P2O5 kg-ja/férőhely/év)* 

Összes kiválasztott foszfor, P2O5-
ben kifejezve. 

Brojler 0,25 

*A határérték igazolását szolgáló monitoring gyakoriságát jelen határozat 10.2 pontja tartalmazza. 

1.9.3. BAT-AEL (BAT-következtetésben szereplő, az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó légköri 

kibocsátási szintek) a legfeljebb 2,5 kg végső tömegű brojlerek tartásra szolgáló egyes épületekből 

a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozóan: 

Paraméter 
BAT-AEL  

( NH3 kg-ja/férőhely/év)* 

NH3-ban kifejezett ammónia. 0,08 

*A határérték igazolását szolgáló monitoring gyakoriságát jelen határozat 10.2 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. 

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 
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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 Főosztálynak köteles bejelenteni.  

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton teljesíthető. 

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

üzemeltetését a hatályos jogszabályban foglaltak figyelembe vételével kell végezni. A munkahelyi 

gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladékok maximális mennyisége: 2000 kg, melyből veszélyes 

hulladék mennyisége: 600 kg. 

Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig 

gyűjthető. 

2.7. A kivitelezés során keletkező építési-bontási hulladékok kezelését a vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak megfelelően kell végezni. 

 

3. Levegőtisztaság-védelem 

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 az istállók, mint diffúz kibocsátó forrás (D1) 

együttes határától (épületek határoló falaitól) számított 300 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 környezethasználót terhelik. 

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 forrás 

Forrás jele Megnevezése Hasznos 

nevelőtér [m
2
] 

Férőhely (db) 

D1 
Baromfi (Broiler) telephely 

(5 db nevelőépület) 
9666 m

2
 174.600 
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3.3. Levegővédelmi követelmények 

3.3.1. Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. 

3.3.2. Bűzzel járó tevékenység az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről szóló BAT-következtetések 

alkalmazásával végezhető. 

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

működtethető és tartható fenn. 

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

használatát ne zavarja. 

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. A bűzkibocsátás megelőzése, csökkentése érdekében a környezethasználó köteles évente 

vizsgálni az alkalmazott takarmányozási, almozási, trágyakezelési módszereket, valamint a 

bűzcsökkentő adalékanyagok alkalmazásának lehetőségét. A vizsgálat eredményeit és az erre 

vonatkozó javaslatokat az éves jelentés keretében kell benyújtani a Főosztályhoz. 

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

üzembentartója köteles gondoskodni. 

3.4. Bejelentésre köteles légszennyező pontforrás 

Technológia: Hőenergia termelés 

forrás berendezés tüzelőberendezés 
névleges bemenő 

hőteljesítmény 
kategória 

P1 T1 Altherm T-113  biokazán 600 kWth II. 

P2 T2 Altherm T-113  biokazán 600 kWth II. 

A tüzelőberendezés tüzelőanyaga: szilárd biomassza (szalma) 

3.4.1 Légszennyező pontforrásra vonatkozó levegővédelmi követelmények 

 

3.4.1.1 P1 és P2 kazán kéménye kibocsátási határértékei 

Légszennyező anyag 
Kibocsátási határérték 

[mg/Nm
3
] 

Kén-dioxid (SO2) 300 

Szén-monoxid (CO) 1500 

Nitrogén-oxidok (NOx) 650 

PM10 100 

TOC 75 

Megjegyzés: 

- 
⃰
TOC: Összes szerves vegyület C-ben (szénben) kifejezve, lángionozációs detektorral mérve 

- a mg/m
3
-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa 

nyomású, 6tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. 

- A vonatkoztatási oxigéntartalom kiszámításának módja: 
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ahol:  

- CV = a légszennyező anyag tömegkoncentrációja a megadott vonatkoztatási  

   O2 -koncentrációra átszámítva, mg/Nm
3
-ben,  

- OV = megadott vonatkoztatási O2-koncentráció, térfogatszázalékban,  

- OM = a füstgázban mért O2-koncentráció, térfogatszázalékban,  

- CM = a légszennyező anyag mért tömegkoncentrációja, mg/Nm
3
-ben,  

- tf% = térfogatszázalék 

3.4.1.2 Levegőbe történő kibocsátások ellenőrzése  

3.4.1.2.1 A mérés elvégzésének gyakorisága 

A P1 és P2 Kazánkémény légszennyező pontforrások kibocsátásának meghatározására első 

ízben az üzembehelyezést követő 4 hónapon belül, azt követően ötévenkénti gyakorisággal 

időszakos mérést kell végezni. 

A környezethasználó köteles időszakos méréssel ellenőrizni a füstgáz 

- 3.4.1.1 pontjában szereplő légszennyezőanyag-tartalmát, 

- hőmérsékletét, nyomását és sebességét és 

- oxigén- és nedvességtartalmát. 

3.4.1.2.2 A kibocsátásmérések eredményeinek értékelése 

- Az időszakos kibocsátásmérések eredményéből - ha az adatok rendelkezésre állnak - 

órás középértékeket, egyébként a mérési időszakra vonatkozó középértékeket kell képezni. A 

kibocsátási határértékek betartása akkor tekintendő igazoltnak, ha a mérési eredmények 

középértékei nem haladják meg az adott tüzelőberendezésre érvényes kibocsátási 

határértéket. 

- A határértékeknek való megfelelés értékelésekor az átlagos kibocsátási értékek 

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

3.4.1.2.3 A környezethasználónak az időszakos mérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyvet a mérést 

követő 30 napon belül meg kell küldeni a Főosztály részére. 

3.4.1.2.4 Mérést csak olyan mérőszervezet végezhet, amely megfelel a vonatkozó jogszabályban 

foglalt minőség-irányítási követelményeknek, és rendelkezik olyan mérőeszközzel amely 

megfelel a vonatkozó jogszabályban foglalt típusjóváhagyásnak. 

3.4.1.2.5 A helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzéséhez szabványos, 

vagy azzal bizonyítottan egyenértékű eredményt adó mérési módszert kell alkalmazni. 

3.4.1.2.6 A környezethasználónak ki kell alakítania az időszakos mérésekhez szükséges mérőhelyet, 

valamint gondoskodnia kell a méréshez szükséges állapotuk folyamatos fenntartásáról. 

3.4.1.3 A helyhez kötött légszennyező források ellenőrzésének dokumentálása 

3.4.1.3.1 A környezethasználó köteles a légszennyező forrásainak és az ezekhez tartozó technológiai 

berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót vezetni, amelyben fel kell tüntetni: 

- a berendezések üzemidejét; 

- a felhasznált tüzelőanyag mennyiségét, minőségi jellemzőit; 

- a bekövetkezett üzemzavarok, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és 

időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedéseket; 

- a kibocsátások ellenőrzésének formáját, a mérés időpontját; 

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

jegyzőkönyv számát vagy jelét; 

- a légszennyező forrás üzemeltetési engedélyében előírt kibocsátási határértékeknek, 

valamint üzemeltetési paramétereknek való megfelelést. 

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

összesítést el kell végezni. 

3.4.1.3.2 A kibocsátás-ellenőrzés adatait, részeredményeit, valamint az üzemnaplót 6 évig meg kell 

őrizni és a hatósági ellenőrzéskor a környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni. 
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3.4.1.4 A tüzelőberendezés nem megfelelő működésére vonatkozó előírások 

3.4.1.4.1 Ha a tüzelőberendezés nem megfelelő működése a kibocsátási határértékek túllépését 

okozhatja, az üzemeltető köteles a nem megfelelő működés bekövetkezését követően 

legkésőbb 24 órán belül visszaállítani a normál üzemmenetet. 

3.4.1.4.2 Ha ez 24 órán belül nem lehetséges, akkor 

- a berendezés terhelését oly mértékben kell csökkenteni, hogy a kibocsátási határértékek 

betarthatók legyenek, vagy 

- a berendezés működését fel kell függeszteni, amennyiben a nem megfelelő működés a 

helyi levegőminőség jelentős romlásához vezet. 

3.4.1.4.3 A környezetvédelmi hatóságot az esemény bekövetkezését követő nyolc órán belül 

tájékoztatni kell. Az esemény bekövetkezésének okát, valamint a megtett intézkedéseket 

tartalmazó jelentést 48 órán belül meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak. 

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

3.5. Adatszolgáltatásra vonatkozó előírások 

3.5.1. A környezethasználónak legkésőbb a határozat rendelkező rész 1.6. pontja szerinti bejelentéssel 

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

tennie a Főosztály részére. 

3.5.2. A környezethasználónak a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben (LAL) bekövetkező 

változásokat - beleértve a tevékenység megszüntetését is - a változás bekövetkezésétől 

számított 30 napon belül be kell jelentenie a Főosztály részére. 

3.5.3. A környezethasználónak az egységes környezethasználati engedély 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. 

3.5.4. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő. 

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

számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, 

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

adatszolgáltatás során benyújtott dokumentációt legalább 5 évig meg kell őrizni. 

4. Természetvédelem 

4.1. A kivitelezés és az üzemeltetés semmilyen káros hatással nem lehet a környező területekre, különös 

tekintettel a szomszédos (Rétközberencs 020 hrsz.) gyep területére. 

4.2. A munkálatok tényleges megkezdése előtt 5 nappal telefonon értesítsék a területileg illetékes 

természetvédelmi őrt (Mikucza Zsolt, tel: +36-70/492-8460), aki tájékoztatja a kivitelezőket az 

aktuális természetvédelmi körülményekről, illetve ennek megfelelően a helyszínen további 

korlátozásokat tehet. A természetvédelmi őr utasításait be kell tartani! 

4.3. A tereprendezési munkálatokat, valamint az esetlegesen szükségessé váló fásszárú növényzet 

eltávolítását még a költési és vegetációs időszakot megelőzően, szeptember 1 - március 15. között 

végezzék el. 

4.4. A területek védelme érdekében a területek megközelítéséhez a kivitelezők csak a már meglévő 

utakat használják. 

4.5. A beruházás során kizárólag a tárgyi ingatlan területén történhet munkavégzés, a környező területek 

igénybevétele (felvonulás, deponálás, közlekedés, régészeti feltárás) kerülendő. 

4.6. 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, kisemlősök hulljanak bele. 

Amennyiben ez mégis előfordulna, azokat a betemetés, betonozás előtt el kell távolítani. 
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4.7. A tevékenység során történő földdeponálások potenciálisan alkalmasak a fokozottan védett 

gyurgyalag (Merops apiaster) és a védett partifecske (Riparia riparia) fészkelésére. A depóniákat 

úgy kell kialakítani (pl. rögzített hálóval történő takarásával, rézsútossá tételével vagy a depóniák 

minél hamarabb történő elszállításával), hogy azokon megelőzhető legyen a madarak fészkelése. 

Amennyiben a depóniákban a gyurgyalagok és/vagy a partifecskék fészkelését észlelik, úgy 

gondoskodni kell azok védelméről, az adott depóniákkal történő munkálatokat fel kell függeszteni a 

fészkelési időszak (április 15 – augusztus 15.) végéig. 

4.8. Az új telephelyen a burkolt területek arányát szorítsák a lehető legkevesebbre, törekedjenek minél 

nagyobb kiterjedésű zöldfelületek létrehozására, továbbá az ős- és tájhonos fajok telepítését 

részesítsék előnyben. 

4.9. A telepen kialakított zöldfelületeket az üzemeltetés során folyamatosan gondozni szükséges 

(gyeppótlás, kaszálás, nyírás, gyommentesítés). Amennyiben a telephely zöldfelületeinek bővítése 

válik szükségessé, kerülni kell az idegenhonos, inváziós növényfajokkal (bálványfa, császárfa, 

akácfajok) történő parkosítást. 

4.10. A talajbolygatás hatására megjelenő inváziós fajok visszaszorításáról gondoskodni kell az 

üzemeltetés alatt is, melyet lehetőség szerint vegyszermentesen kell megoldani. 

4.11. A tervezett létesítmény tájba illesztését megfelelő takarást biztosító többszintű (elsőrendű fafajok, 

másodrendű fafajok, cserjék) takarónövényzet telepítésével kell biztosítani és az üzemelés alatt 

fenn kell tartani (ápolás, pótlás). A fásítás létrehozása során az invazív (pl.: akác, amerikai kőris, 

bálványfa, zöldjuhar) és idegenhonos (pl.: nemes nyár, nyugati ostorfa, japán akác) fajok nem 

telepíthetőek, kizárólag tájhonos fa-és cserjefajok nemesítetlen változatait lehet alkalmazni. A 

védőfasor telepítésének határideje: a kivitelezés kezdetétől számított 1 év. 

4.12. 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. 

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

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

jelenléte ezeken a helyeken nem kívánatos, úgy megtelepedésük megakadályozását (pl.: 

fészekeltávolítás) - kizárólag a természetvédelmi hatóság véglegessé vált engedélyének 

megszerzését követően - a fészkelési / költési / utódnevelési időszakon kívül lehet megoldani. 

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

megakadályozza a madarak berepülését és sérülését. Védett vagy fokozottan védett állatfaj egye-

deinek zavarása, károsítása, elpusztítása tilos! 

4.15. Külső megvilágításként csak az épületek működéséhez feltétlenül szükséges számú lámpatestet 

szabad elhelyezni, melyeket kizárólag a fényt igénylő tevékenységek végzésének idején szabad 

működtetni (pl.: mozgásérzékelő).  

4.16. A beruházás során figyelmet kell fordítani a tájba illeszkedő épületek, építmények kivitelezésére, 

valamint kerülni kell a csillogó felületeket, a környezetből kitűnő élénk, szokatlan színeket.  

4.17. A kialakítandó épületek villamos energia ellátásához új szabadvezeték hálózat kizárólag 

madárbarát módon alakítható ki. 

4.18. Tüzivíztározó kivitelezése esetén kizárólag olyan kiegészítő műszaki megoldás fogadható el 

természetvédelmi szempontból, amely biztosítja a tározókból bármely állatfaj számára a kijutás 

lehetőségét (pl.: Froglog, geotextil, georács rézsűre rögzítése), e nélkül a tározó nem 

üzemeltethető. 

4.19. a telepről sem a kivitelezés, sem az üzemeltetés során nem juthat ki semmilyen káros anyag a 

környező területekre.  

4.20. A kivitelezés során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén a 

munkálatokat le kell állítani és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes természetvédelmi őrt, aki a 
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helyszínen a természeti értékek védelmének érdekében kezdeményezheti a munkálatok 

felfüggesztését, valamint a Természetvédelmi Hatóság által további korlátozásokat tehet. 

5. Zajvédelem 

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

5.2. 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. 

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

mértékben növelje meg az útvonalakkal szomszédos zajtól védendő területek zajterhelését. 

6. Erőforrások felhasználása 

6.1. A környezethasználó az energia felhasználás csökkentése és hatékonyabb felhasználása 

érdekében köteles az elérhető legjobb technika következtetés követelményei szerint eljárni. 

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

határozat 10.3. pontjában szereplő éves jelentésben szerepeltetni kell. 

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

energiahatékonyságával kapcsolatos értékelést elvégezni, az energiafelhasználás 

csökkentése és hatékonyabbá tétele érdekében tett és tervezett intézkedéseket bemutatni. 

7. Szakhatósági előírások 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/4187-6/2022. ált. 

számú szakhatósági állásfoglalása alapján: 

7.1. A baromfitelep vízilétesítményeinek kialakítása véglegessé vált vízjogi létesítési engedély, 

azok üzemeltetése csak véglegessé vált vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető 

meg.  

7.2. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében 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. 

7.3. A telephelyen folytatott tevékenységet, a szennyvizek és csapadékvizek kezelését, elhelyezését  

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. 

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

bevezetése, elszikkasztása. 

7.5. 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. 

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

7.7. A szennyvíz-és csurgalékvíz gyűjtő létesítményekből túlfolyással, elszivárgással a vizek nem 

szennyeződhetnek. A környezethasználó a szennyvíz- és csurgalékvíz gyűjtő létesítmények 

megvalósítását követően köteles – a talajvíz vízminőségi állapotának megfigyelésére – a 

szennyvízgyűjtő létesítmények műszaki állapotát, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni, az 

ellenőrzés tényét és eredményét dokumentálni. 

A talajvíz vízminőségi állapotának megfigyelésére a szennyvízgyűjtő aknák vízzárósági próbáját 

minden évben egyszer el kell végezni, és az arról készült jegyzőkönyvet a vízügyi hatóság részére 
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minden év november 15-ig meg kell küldeni. A felszín alatti víz vízminőségi állapotának vizsgálatát 

a szennyvízgyűjtő aknák vízzárósági próbájának eredményétől függően, valamint az egységes 

környezethasználati engedély felülvizsgálatának alkalmával el kell végezni.  

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

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

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

keretében, valamint az egységes környezethasználati engedély ötéves felülvizsgálatában 

hiteles dokumentumok csatolásával igazolni, értékelni kell, melyet tájékoztatás céljából 

meg kell küldeni a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is. 

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

karbantartása során gondoskodni kell arról, hogy üzemanyag és kenőanyag ne kerülhessen a talaj 

felszínére, valamint a felszíni és felszín alatti vizekbe. A szennyezések megelőzése érdekében a 

gépek rendszeres ellenőrzésére és a szükséges karbantartási munkák elvégzésére, kimondottan 

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

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

FAVI adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást - az anyagforgalomban bekövetkezett 

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

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

31-ig.  

7.10. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja figyelmét a tervezett vízilétesítményekkel 

kapcsolatos, az indokoló részbe foglalt kötelezettségekre. 

8. Szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos előírások 

8.1. Termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata: 

8.1.1. A baromfitartás során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. §. (1) 

bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos mezőgazdaságilag hasznosított területeken 

a talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld - az engedélyezett, illetve a 

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

szennyeződhet. 

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

védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és 

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

részére nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő! 

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

talajvédelmi hatóságnak kell a rendelet mellékletében meghatározott adatokat elektronikus úton 

megküldeni. 

8.1.4. A Kft. 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. 

8.1.5. A korábban benyújtott talajvédelmi terv (Száma: 35/2021.; Készítette: AGROMECHANIKA Kkt.; 

Talajtani és környezetvédelmi szakértő: Leviczkyné Dobi Mária; MgSzH talajvédelmi szakértői 

nyilvántartási száma: 059/2010.; Kelt: Nyíregyháza, 2021.03.12.) alapján megállapítható, hogy a 

beruházással érintett területen mentésre érdemes humuszos termőréteg található 

(humusztartalom: 1,24 %), ezért gondoskodni kell a felső 30 cm vastag humuszos termőréteg 

megmentéséről, szakszerű tárolásáról és az eredeti rétegzettségnek megfelelő elterítéséről, illetve 

a rekultivációról. 
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9. Környezetkárosodás megelőzése 

9.1. A telep műszaki létesítményeinek szakszerű üzemeltetéséről, folyamatos karbantartásáról 

gondoskodni kell. 

9.2. A környezethasználónak a Baromfitelep üzemi kárelhárítási tervét a hatályos jogszabály szerinti 

tartalommal, elektronikus úton kell megküldeni a Főosztálynak, legkésőbb a határozat rendelkező 

rész 1.6. pontja szerinti bejelentéssel egyidejűleg. 

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

rendelkező személy készítheti el. 

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

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

- a telephely vízfogyasztása, 

- villamosenergia-fogyasztás, 

- tüzelőanyag-fogyasztás, 

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

- takarmányfogyasztás, 

- trágyatermelés (elkülönítetten, rotációnként nyilvántartva a hasznosításra átadott trágya 

mennyiségeket). 

10.2. A környezethasználónak a határozat IV. szakasz 1.9. pontjában meghatározott kibocsátási 

szintek teljesülését évente egyszer monitorozni kell. A kibocsátási szinteknek való megfelelést 

az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU 

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

következtetés 24. BAT, a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozását a 25. BAT, az eljárási 

paraméterek monitorozását a 29. BAT szerinti technikák egyikének az elvégzésével kell igazolni a 

Főosztály felé. 

10.3.  A környezethasználó köteles első alkalommal a határozat rendelkező rész 1.6. pontja szerinti 

bejelentést követő év június 1-ig, azt követően minden év június 1-ei határidővel a benyújtást 

megelőző naptári évre vonatkozó „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani a Főosztályra. A 

jelentésnek tartalmaznia kell a határozat IV. fejezet 6.2, 10.1. és 10.2. pontjában 

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

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

- az alkalmazott technológiát, 

- a mintavételi eredmények értékelését, 

- a szennyvíztároló létesítmények állapotának, ellenőrzési eredményeit, 

- panaszokat, 

- havária eseményeket, 

- az engedély előírásainak való megfelelést. 

10.4. Az engedélyes köteles az Európai Parlament és a Tanács az Európai Szennyezőanyag 

kibocsátási és – szállítási Nyilvántartás létrehozásáról (Pollutant Release and Transfer Register, 

röviden: PRTR) szóló 166/2006/EK rendeletben (hazai jogrendbe ültetve: 194/2007. (VII. 25.) 

Korm. rendelet) foglalt adatokat gyűjteni. Az engedélyes évente köteles adatot szolgáltatni (E-PRTR-

A adatlap), melyet minden év március 31. napjáig kell elektronikusan 

megküldeni a Főosztály részére. 

11. Jelentéstételi, felülvizsgálati kötelezettség 

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

események bármelyikének bekövetkezése esetén: 

- Tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások. 
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- Bármely olyan esetben, amely a földtani közeg, vagy a levegő veszélyeztetését vagy 

szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel. 

A Főosztály ügyeleti telefonszáma: 30/620-7007; email: ugyeletftvktvf@gmail.com 

A környezethasználó köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének 

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

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

környezethasználó köteles feljegyzést készíteni valamennyi eseményről.  

A 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. 

11.2. 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 

ellenőrzések időpontjában a Főosztály részére át kell adni. A környezethasználó köteles a 

panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a 

Főosztálynak benyújtani. 

11.3. A környezethasználó rendszeres jelentéstételi kötelezettségeit a határozat 2. számú melléklete 

részletezi. 

11.4. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az engedély kiadásától számított legalább 

ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni.  

A környezethasználónak a felülvizsgálati dokumentációt legkésőbb 2027. szeptember 1-ig be 

kell nyújtania a Főosztály részére. 

12. Menedzsment 

12.1  A környezethasználó köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni. 

12.2 A környezethasználó köteles a környezetvédelmi megbízott nevének és elérhetőségének (levélcím, 

telefonszám, elektronikus elérhetőség) változását közölni a Főosztállyal. 

12.3  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 nyilvántartást kell vezetni. 

12.4  A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, 

képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie. 

13. Felügyeleti díj 

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.  

Az üzemelés megkezdésének évében esedékes felügyeleti díjat a működés időtartamával napra 

arányosan, egy összegben, az engedély 1.6. 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. 

14.  A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások 

14.1 A tevékenység szüneteltetésének vagy felhagyásának szándékát (azt megelőző legalább 30 

nappal) be kell jelenteni a Főosztály részére. 



14 
 

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

környezetszennyező, bűzterhelést okozó anyagok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő 

elszállításáról, illetve kezeléséről intézkedni.  

14.3 A tevékenység felhagyása esetén vizsgálni kell, hogy a tevékenységből az alapállapot jelentésben 

(Készítette: Mertcontroll Hl-Lab Kft. /4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3./; készült: Debrecen, 2022. 

július) meghatározott állapothoz viszonyítva a felszín alatti vízben történt-e szennyezés, valamint 

vizsgálni kell, hogy a földtani közegben következett-e be környezeti kár. Amennyiben a környezet 

károsodása valószínűsíthető, meg kell tervezni a szükséges intézkedéseket. A környezethasználó a 

vizsgálatot tartalmazó dokumentációt a tevékenység felhagyását követő 30 napon belül köteles 

benyújtani a Főosztályhoz a szükséges környezetvédelmi intézkedések meghatározása érdekében. 

 

V. 

Érvényesség 

A IV. részben megadott előírások betartása esetén 

az egységes környezethasználati engedély 5 évig érvényes 

jelen határozat véglegessé válásának napjától. 

A határozathoz csatolt 2 db melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi, a határozat a 

melléklettel együtt érvényes. 

Az eljárás során eljárási költségként az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja merült fel, amelynek 

megfizetésére az ügyfél köteles. Az ügyfél az engedélyezési eljárás (862.500,- Ft.) igazgatási 

szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

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

véglegessé válik, amely ellen – a közléstől számított harminc napon belül - közigazgatási pert lehet 

indítani, amelyet  a Debreceni Törvényszékhez (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) címzett, de a Főosztályon 

írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel 

lehet kezdeményezni. 

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

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

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

tartja tárgyalást tart. 

 

INDOKOLÁS 

 

Az ATAK-MADA Kft. (1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 48/B. 3/12.) meghatalmazásából eljáró Globál-

2000 Kft. (4400 Nyíregyháza, Nyár u. 7. I/2-3.) 2022. július 25. napján környezeti hatástanulmányt és 

egységes környezethasználati engedély iránti kérelmet nyújtott be a Főosztályra a Rétközberencs, 

027/34 hrsz. alatti ingatlanon tervezett intenzív baromfitenyésztő tevékenységre vonatkozóan, 

egyidejűleg kérte a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 

összevontan történő lefolytatását.  

A kérelemhez csatolták a baromfinevelő telep 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 13. számú 

melléklete szerinti alapállapot-jelentést.  

A benyújtott dokumentáció munkarészeinek kidolgozásában szakértői jogosultsággal rendelkező 

szakértők vettek részt. 
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Az engedélyezésre kerülő tevékenység: 

Az ATAK-MADA Kft. (1039 Budapest, Pünkösdfürdő. u. 48/B. 3/12.) a Rétközberencs 027/32 hrsz.-ú 

baromfinevelő telep közvetlen szomszédságában a 027/34 hrsz.-ú ingatlanon 5 db nevelőépületet tervez 

megépíteni a hozzájuk tartozó kiszolgáló létesítményekkel (pl.: silók, szociális épület, hullatároló stb.). Az 

épületekben intenzív baromfinevelő tevékenységet kívánnak folytatni, a telep tervezett kapacitása 

174.600 db brojler csirke/rotáció. 

A tervezett telep Rétközberencs DK-i részén, a Rétközberencset a 4. sz. főúttal összekötő közút mellett 

lesz található. A telep közvetlen környezetében gazdasági-, mezőgazdasági területek találhatók. 

A tervezési terület felszíne viszonylag sík, a terület korábbiakban szántóként funkcionált. 

A baromfinevelés 5 db új építésű egyszintes nevelőépületben fog történni, valamint kialakításra kerülnek 

még a telepen a kapcsolódó kiszolgáló építmények is. Egy nevelőépület 2 db nevelőtérből fog állni, 

miszerint összesen 10 nevelőtérben kívánnak majd brojler csirkét tartani. Az istállók hasznos 

alapterülete egyenként 1.933,2  m
2
. 

Egyéb létesítmények: 

Kazánház (2 db) 39,60 m
2
 

Szociális épület  50,40 m
2
 

Hullatároló  6,90 m
2
 

Kerékfertőtlenítő  58,05 m
2
 

Kerékfertőtlenítő vegyszeres 
szennyvíztárolója 

1 m
3
 

Kerítés  - 

Siló  10 db 

Hídmérleg  60 t 

Tűzivíz tározó  110 m
3
 

Csapadékvíz szikkasztó árok  4 db 

Szennyvízgyűjtő akna  5 m3 (11 db) 

 

A technológia elemei a következők: 

A tervezett baromfinevelő épületeiben BIG DUTCHMAN rendszerű technológiát fogják alkalmazni. Az 

alkalmazni kívánt technológia rendszerű zárt, mélyalmos, intenzív tartási rendszer. A tervezet 

baromfinevelés automatizált, számítógéppel vezérelt technikai körülmények között fog történik. 

A telepítési sűrűség: 18 db/m
2
. Egy éven belül 6 teljes nevelési ciklus és maximum 7 db betelepítés 

valósítható meg. 

A brojlerek ciklusideje ideje 56 nap (nevelési idő 42 nap +14 nap takarítási/szerviz idő). A brojlereket 1,9-

2,6 kg/db átlagsúlyig nevelik. 

Állatfajta  Rotációk száma  Férőhely 
Betelepíthető 
baromfi maximális 
száma 

Brojler baromfi  6 rotáció, 7 betelepítés  174.600 db/rotáció  1.222.000 db/év 

Itatás: 

A tervezett nevelő épületekben alkalmazott itatórendszer zárt technológiájú, szopókás rendszerű lesz. 

Az itatórendszer gyógyszeradagolóval lesz ellátva. Az állatok vízigényének kielégítését eleinte vezetékes 

hálózatról tervezik biztosítani, később pedig a szomszédos ingatlanon található Rétközberencs 027/32 

hrsz.-ú baromfinevelő telepen tervezett 1 db mélyfúrású kút kivitelezését követően arról lesz biztosítva a 

vízellátás. Az itatásra használt víz minőségét tekintve mindig emberi fogyasztásra alkalmasnak kell lenni. 

Takarmányozás: 

A tervezett automata etető-itató rendszerek beüzemelése-, feltöltése a telepítés előtti napon történik 

majd. A telepen hagyományos morzsázott vagy dercés granulált tápos etetést kívánnak alkalmazni, a 

tápot az ATAK-MADA Kft. Rétközberencsi takarmány gyárából biztosítják majd. A takarmányozás a 
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brojlercsirke nevelése során 4 fázisú lesz. A felhasznált takarmányt mindig az állomány életkorának 

megfelelőn választják majd meg, figyelembe véve az adott korú állat tápanyagigényét. A 

takarmányszállításokról nyilvántartást fognak vezetni, a takarmányt szállítmányonként minőségi 

bizonyítvány kell kísérje. A silók feltöltése zárt rendszerben, pneumatikusan fog történni.  

Szellőzés: 

A nevelőépületek szükséges légcseréjét, illetve a kívánt hőmérséklet biztosítását épületenként 48 db CL-

1911/F típusú légbeejtő fogja végezni, 12 db Zsalu SMT50 nyitómotorral. A szellőztető rendszer 

működtetését automatikus vezérlés fogja biztosítani.  

A szigetelt légbeejtők légmentesen zárnak a csappantyúk húzásra lefelé nyílnak. Ezáltal a nyitás nagyon 

pontos szabályozása minden évszakban lehetséges. A hideg friss levegő felfelé irányban áramlik be az 

épületbe és ott összekeveredik, a meleg nevelőtér levegőjével mielőtt elérné az állatokat. A szellőzést 

alacsony zajkibocsátású tervszerűen karbantartott ventilátorokkal fog történni. A tervek szerint egy 

nevelőépületben 2 db FF091-6DQ típusú egyenként 400V teljesítményű, és 6 db BD-V130-3-1,5LE 

elszívó ventilátor kerül majd beépítésre. A ventilátorok automata vezérlésűek lesznek, igény szerint, 

váltott módban kapcsolnak. A használt levegő tisztítására leválasztót nem terveznek használni. Az 

épületek szellőzését biztosító szellőztető rendszereket ráccsal fogják lezárni. A nyári nagy melegekben a 

külső hőmérséklet elérheti a 30-38°C-t. A nevelőépületek hűtését épületenként 2 db PAD cooling típusú 

automata hűtőpanel fogja végezni. 

Fűtés: 

A nevelőépületek fűtése 2 db ALTHERM T-113 600 kW névleges bemenő teljesítményű szalmabála 

tüzelésű kazánnal fog történni a tervek szerint. A tüzelés szabályozása a nevelőtér hőmérsékletétől és 

páratartalmától függően automatikus. A nevelőépületek automata hőfok-szabályzó rendszerrel lesznek 

felszerelve. A baromfinevelés elengedhetetlen része az állomány hőigényének szinten tartása, ez a 

nevelőtér hőmérsékletének megfelelő szabályozásával érhető el, így a hőstressz elkerülhető. 

Világítás: 

A baromfinevelő épület világításának módja hatással van a stressz csökkentésére, a növekedési 

értékekre és az elhullásra. Fontos a jó fényintenzitás és egyenletes fényelosztás. A nevelési időszak 

alatt különböző fényprogramokat fognak alkalmazni változó világos és sötét periódusokkal. 

Takarítás, almozás: 

A brojler csirke nevelése rotációnként ismétlődő takarítással, trágyaeltávolítással, fertőtlenítéssel zárul. A 

takarítás a nevelőépületeken túl a telephely többi részére is kiterjed. Ez idő alatt megtörténik a 

technológiai gépek, berendezések műszaki állapotának felülvizsgálata és a szükséges karbantartási 

műveletek elvégzése, amit szakszerviz végez.  

A nevelőépületeket a trágya eltávolítása után az alábbiak szerint takarítani fogják:  

Száraz takarítás: A nevelőépület minden felületét kívül-belül seprű tiszta állapotba hozzák. A 

technológiai berendezéseket szétszedés után alaposan megtisztítják. A száraztakarítást a telep egész 

területére kiterjesztik.  

Nedves takarítás: A nevelőépületeket első lépésben áramtalanítják, sem világítás, sem áram alatt lévő 

gép/berendezés nem maradhat az épületekben. Ezt követően a nevelő épületekben a felületeket 

nagynyomású berendezéssel mossák. A technológiai eszközöket, itatókat, etetőket a méretüktől függően 

kézzel, áztatással vagy nagynyomású berendezéssel szintén elmossák.  

Fertőtlenítés: Fertőtlenítéskor a már kitakarított nevelőépületekbe minden elmosott technológiai eszközt 

behordanak, majd fertőtlenítő oldattal lepermetezik az egész nevelőépületet, és az eszközöket is. 

Almozás: 

A takarítás, fertőtlenítés folyamata után következik az almozás, mely penészmentes száraz szalmával 

fog történni. Az alom elhasználódása során folyamatos ráalmozással biztosítják annak megfelelőségét. 
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Az alomanyagot egyenletesen, 3-10 cm vastagságban terítik szét a nevelő épületekben. A nedvszívó 

képesség-, és az ammónia megkötés javítására, a bűzkibocsátás csökkentésére szükség szerint 

Zeolitot, vagy más hasonló tulajdonsággal rendelkező anyagot fognak szórni az alomra. 

Ezt követően záró fertőtlenítést végeznek, mely során Formalin fertőtlenítőszert használnak. 

Trágya kitárolás, elhelyezés: 

A ciklusidő végén a trágyát gépi erővel fogják eltávolítani a nevelőépületekből. A nevelési ciklust 

követően a nevelőépületekben keletkezett almos trágyát kitárolják, azonnal szállító járműre rakják és a 

telepről szántóföldi hasznosítási céllal mezőgazdasági termelők elszállítják. A telepen trágya tárolása 

nem fog történni, mivel a tilalmi időszakra is biztosított lesz a keletkező trágya elhelyezése. A társaság 

befogadó nyilatkozattal rendelkezik az Új Champignons Kft-vel (a nyilatkozatot a benyújtott 

dokumentáció 8. sz. melléklete tartalmazza). A telephelyen belüli trágyaszállítás aszfaltozott burkolaton 

történik majd. A szennyvízgyűjtő aknákból a mosóvizet a közszolgáltató által üzemeltetett települési 

szennyvíztisztítóba szállíttatják majd. 

Járványvédelem: 

A gyógykezelésekre, immunizálásra, erősítésre használt szerekről naprakész gyógyszernyilvántartást 

vezetnek, amiben a bevételezést illetve a kiadást is rögzítik majd. Az állomány folyamatos 

állategészségügyi ellenőrzését biztosítják, vakcinázását és gyógyszeres kezelését megbízott állatorvos 

látja el. A telepre látogatók csak szükség esetén léphetnek be, akik számára a védőruházat használata 

kötelező. A telepre, ill. a nevelő épületekbe való belépés a fertőzések megakadályozása érdekében csak 

kéz-, és lábfertőtlenítést követően lehetséges. A telepen dolgozók be-kilépéskor a fekete-fehér 

öltözőrendszert használják. A rágcsáló és rovarirtást erre szakosodott külső céggel fogják végeztetni, 

szükség szerinti rendszerességgel. 

A kérelem elbírálása: 

A környezethasználó Rétközberencs 027/34 hrsz. alatti ingatlanon intenzív baromfinevelő tevékenységet 

kíván folytatni 5 db új építésű istállóban. A telephelyen brojler baromfinevelést terveznek 174.600 db 

brojler csirke/rotáció kapacitással. 

A környezethasználó az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárást a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

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

(2) bekezdése alapján kezdeményezte a Főosztálynál, tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás a 

hivatkozott kormányrendelet 1. sz. melléklet 1. a.) pontja – Intenzív állattartó telep a.) baromfitelepnél 85 

ezer férőhelytől broilerek számára – és a 2. sz. melléklet 11. a.) pontja – Nagy létszámú állattartás - 

Intenzív baromfitenyésztés, több mint 40.000 férőhely baromfi számára - hatálya alá tartozik, ezért 

egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységnek minősül. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) 

bekezdése alapján a Főosztály az 5384-2/2022. és az 5384-3/2022. ügyszámon tájékoztatást adott arról, 

hogy a kérelmet teljes eljárásban bírálja el. 

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

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

összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 

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

eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj. 

A benyújtott kérelem elbírálására irányuló eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

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

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

 a környezeti hatásvizsgálati eljárás a Díjrendelet 2. sz. melléklet 1. főszáma alapján 650.000,- Ft, 
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 az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás a Díjrendelet 3. sz. melléklet 7. főszáma 

alapján 500.000,- Ft, 

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

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

környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati eljárás lefolytatása is szükséges 

(összevont eljárás), 

A fentiek alapján az összevont eljárás igazgatási szolgáltatási díja 862.500,- Ft. 

Az igazgatási szolgáltatási díjat a környezethasználó a Főosztály 5384-1/2022. sz. felhívására 

megfizette, az eljárás során egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

A Főosztály a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 7. §-ban meghatározott, a Vízügyi Igazgatóság 

feladatkörére tekintettel tájékoztatás céljából az 5384-5/2022. számú levélben megküldte az elérhetőségét a 

kérelemnek és mellékleteinek. 

 

A Főosztály az 5384-4/2022. számú végzésében megkeresést küldött a Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóságnak, hogy az ügy tárgyát képező ingatlan vonatkozásában rendelkezésükre álló 

természetvédelmi adatokat, illetve az eljárás szempontjából releváns tényeket küldje meg. jelen 

közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról. Egyidejűleg a Főosztály jelezte, hogy amennyiben az 

eljárásban ügyféli nyilatkozatot, észrevételt kíván tenni, úgy kéri, szíveskedjen azt a végzés közlését 

követő 15 napon belül megküldeni. 

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 3313-2/2022. számú levelében az alábbi szakmai 

tájékoztatást adta:  

„Hivatkozva a fenti ügyiratszámú és tárgyú megkeresésükre, mint természetvédelmi kezelő, az alábbi 

szakmai tájékoztatást adjuk. 

A Rétközberencs 027/34 hrsz-ú földrészlet nem képezi részét sem védett, sem Natura 2000 

területnek, továbbá Igazgatóságunk adatbázisa alapján jelenleg nincs információnk a beruházás által 

érintett területen lévő védendő természeti érték előfordulásáról. Tájékoztatjuk ugyanakkor, hogy a 

tárgyi Ingatlan közvetlen szomszédságában található Rétközberencs 020 hrsz-ú földrészlet egy jobb 

természeti állapotú területrész, mely a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 15.§-a 

alapján természeti területnek minősül. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6.§ (2) bekezdés alapján "A tájhasznosítás és a 

természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli 

állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó 

természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról. 

A fentieket szem előtt tartva, valamint a rendelkezésünkre álló adatok és információk alapján az 

ATAK-MADA Kft. (1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 48/B 3./12.) által a Rétközberencs 027/34 hrsz-

ú ingatlanon megvalósítani tervezett baromfinevelő telep megvalósítása és annak összevont 

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásának lefolytatása 

ellen természetvédelmi szakmai szempontból kifogást nem emelünk. Kérjük ugyanakkor a kivitelezés 

és az üzemeltetés során az alábbi javaslatok betartását: 

• A munkálatok tényleges megkezdése előtt legalább 5 nappal telefonon értesítsék a területileg 

illetékes természetvédelmi őrt (Mikucza Zsolt, tel.: +36-70/492-8460). 

• A kivitelezés és az üzemeltetés semmilyen káros hatással nem lehet a környező területekre, 

különös tekintettel a szomszédos (Rétközberencs 020 hrsz.) gyep területére. 

• A tereprendezési munkálatokat, valamint az esetlegesen szükségessé váló fásszárú növényzet 

eltávolítását még a költési és vegetációs időszakot megelőzően, szeptember 1. - március 15. között 

végezzék el. 
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• A területek védelme érdekében a területek megközelítéséhez a kivitelezők csak a már meglévő 

utakat használják. 

• A beruházás során kizárólag a tárgyi Ingatlan területén történhet munkavégzés, a környező 

területek igénybevétele (felvonulás, deponálás, közlekedés, régészeti feltárás) kerülendő. 

• A burkolt területek arányát a lehető legalacsonyabbra kell szorítani, törekedni kell a tervezett 

telep környezetében minél nagyobb kiterjedésű zöld felületek kialakítására. 

• Zöld felületek kialakítása során ős- és tájhonos fajok telepítését kell előnyben részesíteni. 

• Depóniát a kivitelezők az adott helyrajzi számon helyezzenek el és azt a lehető leghamarabb 

távolítsák el. 

• A beruházás során az épületek kialakítása a lehetőség szerint legtájbailleszkedőbb módon 

történjen. A tervezett épületeket minél alacsonyabban, csillogó felületek kerülésével kell kialakítani. 

• A kivitelezési munkálatok során ügyelni kell arra, hogy a megnyitott földárkok a lehető 

legrövidebb ideig maradjanak nyitva. A nyitott árokba esetlegesen bekerülő védett rovarokat 

kétéltűeket, hüllőket, kisemlősöket a betemetés, vagy betonozás előtt ki kell menteni. 

• Külső világításként kizárólag az épületek működéséhez feltétlenül szükséges számú lámpatestet 

szabad elhelyezni, melyeket kizárólag a fényt igénylő tevékenységek végzésének idejére szabad 

működtetni (pl. mozgásérzékelő), valamint új világítás felszerelését a környező területek és azok 

élőlény egyedeinek teljes kíméletével tartjuk elfogadhatónak. A kialakítandó épület villamosenergia 

ellátásához új szabadvezeték hálózat kizárólag madárbarát módon alakítható ki. 

• Fokozott figyelmet kell fordítani az üzemeltetési időszakban is a talajbolygatás hatására 

megjelenő inváziós fajok visszaszorítására, melyek kezelését lehetőség szerint vegyszermentesen 

kell megoldani. 

• A tűzivíztározót, víztározó medencéket úgy kell kialakítani, hogy le lehessen fedni, vagy 

amennyiben nyitott, úgy lehetővé kell tenni a beleeső állatok számára a kijutást (pl. hálós anyaggal 

bélelni, FrogLog eszközt elhelyezni). 

• Amennyiben a védett állatok (pl.: denevérek, fecskék) jelenléte állategészségügyi kockázatot 

jelent, úgy az áttelepítésükre, kirekesztésükre vonatkozóan a természetvédelmi hatóságtól kell 

engedélyt beszerezni. 

• Javasoljuk továbbá felhívni a kérelmező szíves figyelmét, hogy a telepről sem a kivitelezés, sem 

az üzemeltetés során nem juthat ki semmilyen káros anyag a környező területekre. 

• A kivitelezés során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén a 

munkálatokat le kell állítani és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes természetvédelmi őrt, aki a 

helyszínen a természeti értékek védelmének érdekében kezdeményezheti a munkálatok 

felfüggesztését valamint a Természetvédelmi Hatóság által további korlátozásokat tehet. 

• Javasoljuk továbbá felhívni az üzembentartó figyelmét, hogy a végzett tevékenység során nem 

juthat ki semmilyen káros anyag a környező területekre.” 

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

nyilvánosság bevonása érdekében, a honlapján az eljárás megindítására vonatkozó adatokat tartalmazó 

közleményt tett közzé. Egyidejűleg a Khvr. 8. § (2) bekezdése alapján a közleményt, valamint a kérelem 

és mellékletei internetes elérhetőségét az 5384-11/2022. számú iratában megküldte a tevékenység 

telepítési helye szerinti település Rétközberencs Község Jegyzőjének, aki gondoskodott a közlemény 

közhírré tételéről.  

A közzététel időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan sem Rétközberencs Község Jegyzőjéhez, sem a 

Főosztályhoz észrevétel nem érkezett. 

 

Az eljárás során az 5384-6/2022. számú végzésben, az Ákr. 55. § (1) bekezdése, továbbá az egyes 

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

29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 2. §-a, valamint a rendelet 1. melléklet 9. táblázat 20. 

pontjában szereplő szakkérdésben a Főosztály a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 

Hatóságát, mint Bányafelügyeletet kereste meg szakhatóságként. 
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A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci 

Bányafelügyeleti Osztály a SZTFH-BANYASZ/8785-4/2022. számú végzésével szakhatósági eljárását 

megszüntette. A szakhatósági eljárás megszüntetését az alábbiakkal indokolta: 

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

Hulladékgazdálkodási Főosztály Komplex Engedélyezési, Természetvédelmi és Nyilvántartási 

Osztálytól 5384-6/2022 iktatószámon szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresés érkezett a 

Bányafelügyelethez a Rétközberencs, 027/34 hrsz. alatti ingatlanon tervezett baromfinevelő telep 

megvalósításának összevont környezeti hatásvizsgálati eljárásában. 

A Bányafelügyelet a megosztott dokumentációkból megállapította, hogy a beruházással érintett 

ingatlanok területe nem felszínmozgás veszélyes. A tevékenységgel érintett területen bányatelek, 

jóváhagyott műszaki üzemi tervvel rendelkező bányaüzem nincs, valamint megkutatott, ipari 

készlettel rendelkező, az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon 

Nyilvántartásban szereplő ásványi nyersanyaglelőhely nem található. 

A Bányafelügyelet megállapította, hogy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontja 

táblázatának 20. sora alapján a szakhatóság bevonására vonatkozó feltételek nem teljesülnek, ezért 

hatáskörének hiányát állapította meg és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17. §-a alapján a rendelkező rész szerint döntött. A jogorvoslati 

tájékoztató az Ákr. 55. § (4) bekezdésén alapul. A Bányafelügyelet hatáskörét az egyes közérdeken 

alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (X1I.29.) Korm. 

rendelet 1. § és 1. számú mellékletének 9/20. pontja állapítja meg, illetékessége a bányászatról szóló 

1993. évi XLVIII. törvény 43. § (1) bekezdésén alapul.” 

Az eljárás során az 5384-7/2022. és 5384-8/2022 számú végzésben, az Ákr. 55. § (1) bekezdése, 

továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 2. §-a, valamint a rendelet 1. melléklet 9. 

táblázat 2., 3. pontjában, illetve a 4. pontjában szereplő szakkérdésekben a Főosztály a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste meg szakhatóságként. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/4187-6/2022.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában az egységes környezethasználati engedélyezéshez a határozat 

rendelkező részének 7.1-től 7.10-ig pontjában szereplő előírások betartása mellett hozzájárult. 

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

A Főosztály 2022. október 11-én érkezett, hivatkozott számú megkeresésében az ATAK-MADA Kft. 

(1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 48/B. 3/12.) által kérelmezett, Rétközberencs 027/34 hrsz. alatti 

ingatlanon tervezett baromfinevelő telep megvalósításának összevont környezeti hatásvizsgálati és 

egységes környezethasználati engedélyezésének ügyében indult eljárásban kérte a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását. 

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

alapján: 

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

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

jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak 

elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást 

gyakorol.” 

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

mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban 

meghatározott előírások érvényesíthetők-e.” 
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A Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az egységes környezethasználati engedélyezéshez 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 telephely vízbázist nem érint. 

A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg:  

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

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

Rétközberencs település a felszín alatti víz állapota szempontjából az érzékeny területek közé került 

besorolásra. 

‒ Az ATAK-MADA Kft. (1039 Budapest, Pünkösdfürdő. u. 48/B. 3/12.) a Rétközberencs 027/32 hrsz.-

ú baromfinevelő telep közvetlen szomszédságában a 027/34 hrsz.-ú ingatlanon pályázati beruházás 

keretében 5 db nevelőépületet tervez megépíteni a hozzájuk tartozó kiszolgáló létesítményekkel 

(pl.: silók, szociális épület, hullatároló stb.). Az épületekben intenzív baromfinevelő tevékenységet 

kívánnak folytatni 174.600 db brojler csirke/rotáció kapacitással. 

‒ A tervek szerint kezdetben a vízellátás vezetékes hálózatról fog történni, majd később a vízellátást a 

Rétközberencs 027/32 hrsz.-ú baromfinevelő telepen tervezett 1 db mélyfúrású kútról (kivitelezését 

követően) tervezik biztosítani.  

‒ A baromfinevelő telepen a tervezett vízigény 6.100 m
3
/év, ami alapján 70 m

3
/nap itatási szükséglet 

is biztosítható. 

‒ A terveztet nevelő épületekben alkalmazott itatórendszer zárt technológiájú, szopókás rendszerű. 

‒ A tartási technológia mélyalmos, technológiai szennyvíz a nevelőépületek takarításából (mosásából) 

fog keletkezni, amely a nevelőépületek mellett kerül kialakításra. Nevelőterenként (1 épületben 2 db 

nevelőtér található) 1 db 5 m
3
-es zárt aknában kerül gyűjtésre technológiai szennyvíz. A 

kerékfertőtlenítőnél 1 db 1 m
3
-es vegyszeres szennyvíztároló kerül kialakításra. A keletkező 

szennyvizeket szennyvíztisztító telepre fogják szállítani. Kialakításra kerül továbbá 1 db 5 m
3
-es 

gyűjtőakna a szociális szennyvíz gyűjtésére, amelyből a szennyvizet majd tengelyen 

szennyvíztisztító telepre szállítják.  

‒ A tetőfelületekről levezetett csapadékvizet közvetlenül elszikkasztani tervezik az ingatlan belső 

területén kialakítandó 4 db 1 m mélységű csapadékvíz szikkasztó árokban. A csapadékvíz 

szennyezetlen, a burkolatlan felületeken a csapadékvíz a talajba szivárog. 

‒ A telephelyen kialakításra kerül egy 110 m
3
-es nyílt földmedrű tűzivíz tározó is. 

‒ A hatásvizsgálat során megállapításra került, hogy a tervezett kút (napi átlagos vízigény: 62 m
3
/nap) 

és a környezetében már fellelhető és feltételezhetően üzemelő kutak működés közbeni egymásra 

hatása nagy valószínűséggel nem okoz környezeti károsodást, a környezetre jelentős hatást nem 

gyakorol. 

‒ A nevelési ciklust követően a keletkezető trágyát közvetlenül szállító járművekre rakják, 

trágyatárolás nincs a telepen. A takarítás során a trágyát a nevelő épületekből homlokrakodóval az 

épületek végében található betonozott területen várakozó szállítójárműre rakják, majd közvetlenül a 

szántóföldi hasznosításra fogják szállítani, így a telepen trágyatárolás nem lesz. A telephelyen belüli 

trágyaszállítás aszfaltozott burkolaton történik majd.  

‒ Az elfolyó csapadékvízből származó beszivárgás nem okozhatja a felszín alatti vizek szennyezését. 

A termeléshez kapcsolódó tevékenységekből származó trágya, ill. szennyvíz összegyűjtésre kerül, 

majd elszállításra, a trágya kihordótéren esetlegesen keletkező szennyezett csapadékvíz a 

technológiai szennyvízaknába kerül. A baromfitelepen tehát nincs olyan kibocsátás, amely az 

üzemeltetés során, normál üzemi körülmények között a felszín alatti vizet szennyezné.  
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A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. §-a alapján: „A felszín 

alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak 

a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb 

elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával; 

b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és 

az adatszolgáltatást; 

c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a 

környezeti célkitűzések teljesülését. 

A talajvíz vízminőségi állapotának figyelemmel kísérésére a rendelkező részben maghatározott 

időközönként az aknák megfelelő szigetelését vízzárósági próbával ellenőrizni kell. 

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

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

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

A szennyvízgyűjtő aknák környezetében a talajvíz As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, pH, fajlagos 

elektromos vezetőképesség, klorid, nitrit, nitrát, ammónia, ortofoszfát és szulfát tartalmának 

vizsgálatát amennyiben az éves vizsgálatokon a szennyvízgyűjtő aknák vízzárónak bizonyulnak, úgy 

az ötéves felülvizsgálat keretében kell elvégezni és a vízügyi hatóság részére megküldeni. 

Az engedélyköteles tevékenységet megkezdeni szándékozó a felszín alatti vizek védelméről szóló 

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

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

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

adatszolgáltatásáról szóló miniszteri rendelet szerinti adattartalommal”. A FAVI elektronikus 

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

weboldalon találhatók. 

A felszín alatti víz veszélyeztetésével, terhelésével járó tevékenységek jellemzőire vonatkozó 

részletes FAVI adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változás bejelentéséről a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (8) bekezdései alapján 

rendelkezett. 

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

telephely közüzemi vízbázist nem érint. 

A tevékenység – fenti előírások betartása esetén – megfelel a felszín alatti vizek védelmére 

vonatkozó követelményeknek. 

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

mellett a szennyvíz- és csurgalékvíz gyűjtő létesítményekből elszivárgással, túlfolyással 

szennyezőanyag a környezetbe nem kerülhet, a kültéri csapadékvizek, a felszíni és felszín alatti vizek 

szennyeződése megelőzhető. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a vizek szennyeződésének 

megelőzésére, kizárására vonatkozóan külön előírást tett. 

A baromfinevelő telepi tevékenységek végzésének vízvédelmi feltételeiről, követelményeiről a felszín 

alatti és felszíni vizek jó minőségi állapotának elérése, biztosítása érdekében a vizek 

szennyeződésének megelőzéséről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. és 9. §-a alapján rendelkeztem. 

Felhívom figyelmét, hogy a területen a baromfinevelő tevékenység megvalósításához 

kapcsolódó vízellátást, csapadékvíz elvezetést, valamint a tűzivíz ellátását szolgáló 

vízilétesítmények kialakítása csak a vízügyi hatóság által kiadott végleges vízjogi létesítési 

engedély, az üzemeltetése végleges vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg.  
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A baromfitelep vízilétesítményeinek létesítésénél/üzemeltetésénél, a vízhasználatok 

gyakorlásánál a vonatkozó érvényes vízjogi létesítési/üzemeltetési engedélyek előírásait 

maradéktalanul be kell tartani. 

A tervezett vízilétesítmények megvalósítása vízjogi létesítési engedély, üzemeltetése vízjogi 

üzemeltetési engedély köteles tevékenység. A vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelmet és 

mellékletét képező engedélyes tervet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. 

(V. 22.) Korm. rendelet 3. §-ában, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 

dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben foglalt követelményeknek 

betartásával, megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel kell elkészíttetni és a területileg 

illetékes vízügyi hatósághoz benyújtani. A megvalósult vízilétesítmények használatbavételéhez 

szükséges vízjogi üzemeltetési engedély kérelméről és mellékleteiről a 72/1996. (V. 22.) Korm. 

rendelet 5. §-a és a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben rendelkezik. 

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

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

ügyintézésre kötelezett ügyfél és az elektronikus ügyintézést választó természetes személy vízügyi 

hatósági ügyeit a VIZEK integrált hatósági rendszeren keresztül intézheti. 

Fentiek alapján felhívom szíves figyelmét, hogy beadványa kizárólag akkor minősül 

kérelemnek, és a hatóság abban az esetben indítja meg a hatáskörébe tartozó eljárást, 

amennyiben a kérelmét elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer, a VIZEK 

integrált hatósági rendszeren (vizek.gov.hu) keresztül nyújtja be. 

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

kialakított szennyvíz és csurgalékvíz tárolás, valamint a technológiai fegyelem szigorú betartása 

mellett végzett tevékenység esetén a felszín alatti és felszíni vizek szennyeződése kizárható. 

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

vízjogi létesítési/üzemeltetési engedélyekben előírtak betartásával, fegyelmezett üzemeltetés 

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

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

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

foglalt követelmények betartása biztosítható. 

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

kialakított szennyvíz és csurgalékvíz tárolás, valamint a technológiai fegyelem szigorú betartása 

mellett végzett tevékenység esetén a felszín alatti és felszíni vizek szennyeződése kizárható. 

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

66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

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

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

hatósági eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok 

érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.  

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

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

károsítana. 

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

érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 

szóló 221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben és a Magyarország felülvizsgált, 2021. évi vízgyűjtő-

gazdálkodási tervéről (VGT3) szóló 1242/2022. (IV.28.) Korm. határozatban foglaltaknak való 

megfelelőséget.   

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

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

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontjában 
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megállapított szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 55. § alapján, a 80. §-ban meghatározott formában, a 81. § -nak megfelelő 

tartalommal hozta meg. 

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

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

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

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

rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági 

állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles megadni. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást az Ákr. 116. § (1) bekezdésére tekintettel adtam. 

Az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az ipari baleseteknek és a 

természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésének vizsgálata alapján katasztrófavédelmi 

szempontból 36500/4219-3/2022.ált. számon hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adott a tárgy 

szerinti összevont környezeti hatásvizsgálati- és egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásban. Indokolása az alábbi: 

„Az Ügyfél kérelmére indult, a fenti telephelyre vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati- és 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya mint 

engedélyező hatóság megkereste a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása 

céljából, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet (Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban 

közreműködő szakhatóságok) 9. táblázat (Környezet- és természetvédelmi ügyek) 4. sora (Környezeti 

hatásvizsgálati eljárás) alapján. 

A 2022. augusztus 02-án kelt, 36500/4219-1/2022.ált. számú végzésével hiánypótlásra szólította fel 

az Ügyfelet, aki azt 2022. augusztus 08-án teljesített. 

A megkereső hatóság által rendelkezésre bocsátott iratok, valamint a hiánypótlás során benyújtott 

dokumentumok alapján Ügyfél környezetvédelmi engedélyének megadásához hozzájárultam. 

A környezeti hatásvizsgálat elbírálása során megállapítottam, hogy 

- a környezeti hatástanulmány a telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal 

foglalkozó üzemekben feltételezett súlyos balesetek minden lehetséges károsító hatásának 

következményeit megfelelően tartalmazza, tekintettel arra, hogy a telephely környezetében 

veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem található; 

- a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekből származó hatótényezők bemutatása 

arányban áll a telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemből 

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

telephely környezetében veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem található; 

- a hatótényezők bemutatása során a környezethasználó a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

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

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

a telephely környezetében veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem található; 



25 
 

- a környezeti hatástanulmány a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolást, a települési 

veszélyelhárítási tervben meghatározott természeti eredetű kockázatokat figyelembe veszi és a 

feltárt kockázatok károsító hatásainak várható következményeit megfelelően tartalmazza. 

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. 

A hiánypótlás során benyújtott dokumentumot jelen szakhatósági állásfoglalás mellékleteként 

megküldöm a megkereső hatóság részére. 

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló 

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. 

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

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

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

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

A Főosztály az 5384-9/2022. számú végzésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

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

bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázat alapján, a hatáskörükbe tartozó szakkérdés vizsgálatával 

kapcsolatosan a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztályát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztályát, a 

Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 

Osztályát, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 

Erdőfelügyeleti Osztályát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali 

Főosztály Földhivatali Osztály 2. (Kisvárda) kereste meg.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 

Osztály az SZ/NEF/0996-2/2022. számú szakkérdés vizsgálatában az egységes környezethasználati 

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

alábbiakkal indokolta: 

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

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

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

fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott 

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

veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi 

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

Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát kérte fel, mely az üggyel kapcsolatos 

feladatkörrel és szakmai ismeretekkel rendelkezik. 

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

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

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

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

Főosztálya megállapította, hogy a baromfitelep létesítése és üzemeltetése esetén -a szakértői 

anyagban bemutatott adatok és számítások alapján-jelentős környezeti terhelés nem 

valószínűsíthető. 

A levegővédelmi és zajvédelmi hatásterületen belül védendő ingatlan nem található, a legközelebbi 

lakó ingatlanoknál határérték túllépés a számítások alapján nem vélelmezhető, így szignifikáns 

humán-egészségügyi kockázatnövelő hatás kialakulására nem lehet következtetni, erre tekintettel a 

rendelkező részben rögzítettek szerint foglalt állást. 
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Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam.  

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi 

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

28. § (1) bekezdése, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv 

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

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

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

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

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály az SZ/106/01052-2/2022. számon a 

szakkérdés vizsgálatát megszüntette, döntését az alábbiakkal indokolta: 

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

Hulladékgazdálkodási Főosztály Komplex Engedélyezési, Természetvédelmi és Nyilvántartási 

Osztály a Rétközberencs, 027/34 hrsz. alatti ingatlanon tervezett baromfinevelő telep 

megvalósításának összevont környezeti vizsgálatát kezdeményezte Hatóságomnál 2022. július 28. 

napján. 

A szakkérdésre történt megkeresés során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 87. § (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 88. §-ban, 

valamint a 89. §-ban meghatározott szempontok alapján vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység 

megfelel-e a Kötv.-ben és az e rendeletben meghatározott követelményeknek.” 

A szakkérdés vizsgálat tekintetében hatáskörrel nem rendelkezik hatóságom, mivel a tervezett munka 

sem műemléki értéket, sem nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint. 

Az eljárás megszüntetése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 17. §-án alapszik: „A hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden 

szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható 

az ügyben illetékességgel rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet 

visszautasítja vagy az eljárást megszünteti.” 

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 (Rétközi Múzeum, 4600 Kisvárda, Csillag u. 5,: Kalli-Tutkovics Eszter, Tel.: 06-

20-923-3115), 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. 
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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 szakkérdés vizsgálata az Ákr. 55. § (1) bekezdésén, illetve a Korm. r. 87. § és 88. §-án alapszik. 

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

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

(III.30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 4. pont B oszlopa, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítás 24. § és 

61. § -a, illetékességét a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 

2. § (1) bekezdése határozza meg.” 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 

Osztály az SZ/84/03411-2/2022. számú szakkérdés vizsgálatában tett előírását a határozat rendelkező 

részének 8.1. pontja tartalmazza. Indokolása az alábbi: 

„Talajvédelmi szempontból a telep létesítésének és üzemeltetésének – előírásaink betartása mellett - 

a környező mezőgazdasági területekre káros hatása nincs, talajvédelmi szempontból jelentős hatás 

nem várható. 

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

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

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

és az 5. számú melléklet I. táblázat 5. pontja, illetve a mellékelt dokumentáció (készítette: GLOBÁL-

2000 Kft. /4400 Nyíregyháza, Nyár u. 7.I/2-3./; készült: Nyíregyháza, 2022.) alapján adta ki. 

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

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

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

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

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

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

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály a HB/15-

ERD/15268-2/2022. számú szakkérdés vizsgálatában megállapította: 

• A beruházás az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként vagy szabad rendelkezésű 

erdőként nyilvántartott területeket nem érint. 

• A tervezett létesítmény közelében erdő, vagy szabad rendelkezésű erdő nem található, ezért a 

beruházás létesítésének és működésének erdőterületre gyakorolt hatása elhanyagolható. 

Indokolása az alábbi: 

Az erdészeti hatóság nyilvántartása, az Országos Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: Adattár) 

adatai, valamint a megkereséshez tartozó dokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett 

beruházás az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (a 

továbbiakban: Evt.) 6. § (1) bekezdése szerinti erdőnek, vagy szabad rendelkezésű erdőnek minősülő 

területet nem érint, továbbá ilyen területek a beruházási helyszín közelében sem találhatók. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1. § 4a) bekezdése szerint az erdészeti 

hatóság jogosult annak megállapítására és igazolására, hogy mely terület minősül az erdőről, az erdő 

védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben meghatározott erdőnek. 

A fentebb írtak, továbbá környezetvédelmi hatóság részére benyújtott dokumentáció alapján az üzem 

létesítése és működése az erdőkre elhanyagolható hatást gyakorol. 

Fentiek alapján az erdészeti hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint adta meg állásfoglalását. 
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Az erdészeti hatóság 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. 

Az erdészeti hatóság a szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

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

valamint az 5. sz. melléklet I. táblázata alapján vizsgálta meg.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. 

(Kisvárda) a 18388/2/2022. számú szakkérdés vizsgálatában az egységes környezethasználati 

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

alábbiakkal indokolta: 

„A 2007. évi CXXIX. törvény (termőföld védelméről szóló) 8. § (1), (2) bekezdésében foglaltak alapján 

a termőföld mennyiségi védelme érdekében vizsgálatot folytattam, melynek eredményeként 

megállapítottam, hogy Tóth Csaba (3937 Komlóska, Rákóczi út 99. sz.) alatti lakos korábban 

hivatalomnál kezdeményezte a Rétközberencs 027/34 helyrajzi számú, szántó művelési ágban 

nyilvántartott, külterületi ingatlan más célú végleges hasznosítását. Az ingatlanügyi hatóság a 

földvédelmi eljárást a 10.747/6/2016. számú határozattal zárta le, melyben engedélyezte a termőföld 

más célú végleges hasznosítását – baromfinevelő telep létesítése céljából, így a tervezett beruházás 

megvalósítása ellen kifogást nem emelek. 

A szakkérdés vizsgálata tárgyában előterjesztett megkeresés a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás 24-25 §-a alapján 

történt. 

Hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja, 36. § b) 

pontja, a 37. § (1) bekezdése állapítja meg.” 

A Főosztály a 5384-10/2022. számú levelében tájékoztatta Rétközberencs Község Önkormányzatát – 

mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzatát - a Khvr. 1. § (6b) 

bekezdése szerinti ügyféli jogállásáról, valamint nyilatkozattételi lehetőségéről. A Főosztály kérte 

továbbá, hogy az összevont környezeti hatásvizsgálati- és egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásban benyújtott és az elérhető dokumentáció alapján az önkormányzat ügyféli jogállását érintő 

kérdésében nyilatkozatát (különösen településfejlesztés, településrendezés; helyi környezet- és 

természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás tekintetében) megtenni szíveskedjen. 

Rétközberencs Község Önkormányzata a megkeresésre vonatkozóan az R/1177-3/2022. számú 

levelében az alábbi nyilatkozatot tette: 

„Bagin László Rétközberencs község polgármestere, Rétközberencs Község önkormányzata 

képviseletében. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Komplex Engedélyezési, Természetvédelmi 

és Nyilvántartási Osztály 5384-10/2022. számú megkeresésére, az ATAK-MADA Kft. (1039 

Budapest, Pünkösdfürdő u. 48/B. 3/12.} megbízásából eljáró Globál-2000 Kft. (4400 Nyíregyháza, 

Nyár u. 7. I/2-3.) kérelmére a Rétközberencs, 027/34 hrsz. alatti ingatlanon tervezett baromfinevelő 

telep megvalósításának összevont környezeti hatásvizsgálata és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásában, mint eljárásban érintett ügyfél, az alábbi nyilatkozatot teszem: 

Megismertem Globál-2000 Kft. (4400 Nyíregyháza. Nyár u. 7. I/2-3.) által készített dokumentációt és 

megállapítottam, hogy a Rétközberencs 027/32 hrsz. ingatlanon, a tervezett telep mellett, meglévő 

baromfinevelő telep üzemel. A telep érvényes egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. 

Az üzemeltető a meglévő baromfinevelő telep közvetlen szomszédságában a 027/34 hrsz.-ú 

ingatlanon, pályázati beruházás keretében 5 db nevelőépületet tervez megépíteni a hozzájuk tartozó 



29 
 

kiszolgáló létesítményekkel (pl.: silók, szociális épület, hullatároló stb.). Az épületekben intenzív 

baromfinevelő tevékenységet kívánnak folytatni. 

 

A tervezett baromfinevelő telep kialakítása ellen kifogást nem emelek, az alábbiak betartása mellett: 

1 Településfejlesztés: A tervezett létesítmény a településfejlesztési-koncepcióval nem ellentétes. 

2 Településkép: a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VI 1.15.) kormányrendeletben 

meghatározott engedélyezési eljárásait megelőzően, nem kötelezett településképi véleményezési 

eljárás megindítására és településképi bejelentési eljárásra sem, mivel a tervezett beruházás nem 

esik a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásénak rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) kormányrendelet hatálya alá. 

Tervezett épületre Rétközberencs Község önkormányzatának a településkép védelméről szóló 

10/2017. (XII.12.) rendeletének (továbbiakban: Helyi rendelet) 25. §-a szerint, nem kell lefolytatni 

településképi bejelentési eljárást. Helyi rendelet 24. §~a szerint a településképi követelményekről a 

polgármester az építéssel érintett ingatlanon tervezett építési munkák végzéséhez, kérelemre, 

szakmai konzultációt biztosít. A konzultáció során a polgármester javaslatot tesz a településképi 

követelmények érvényesítése módjaira. A konzultációról emlékeztető készül, amelyben foglaltakat az 

építés során be kell tartani. 

 

3. Helyi környezet és természetvédelem: Rétközberencs Község Önkormányzata a Helyi Építési 

Szabályzatról és a Szabályozási Tervekről szóló 6/2010. (III.10.) önkormányzati rendeletében (a 

továbbiakban: HÉSZ) szabályozza a helyi környezet és természetvédelemre vonatkozó 

rendelkezéseket, amelyek a következők: 

„19.§ (1) A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy: 

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő 

b) megelőzze a környezetszennyezést, 

c) kizárja a környezetkárosítást. 

(2) Valamennyi terület-felhasználás, létesítés, beavatkozás tervezése során érvényre kell juttatni a 

környezetvédelem előírásait. 

20. § Új létesítmények elhelyezésének érvényesíteni kell az átszellőzés szempontjait és meg kell 

követelni a kibocsátási határértékek betartását (betarthatóságát). 

22. § (1) Általános tájvédelem, természeti területek, élőhelyek védelme: 

Természeti területen a település belterülete kivételével - tilos a természetes és természet közeli 

állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 m-en belül új épületek, mesterséges 

létesítmények elhelyezése.” 

A HÉSZ a Különleges mezőgazdasági övezetben található épület esetében -amelyhez az érintett 

027/34 hrsz-ú ingatlan is tartozik - a keletkező szennyvizek tekintetében az alábbiakról rendelkezik: 

„9. § (1) Mezőgazdasági üzemi terület (övezeti jel Kü-ü1) - külterületen: 

a) a keletkezett szennyvizek és hulladékok elhelyezése csak vízzáró szigetelt tárolókban, 

műtárgyakban lehet. 

b) az alkalmazott technológiának zártnak kell lennie, továbbá a technológiai és trágyatároló 

helyiségeknél, építményeknél elszívó és légkezelő berendezések alkalmazása kőtelező. 

c) az Övezetben pince szint létesítése lehetséges. Az állattartó épületeket minden esetben vízzáró 

szigeteléssel keli kialakítani. Trágya tárolására alkalmas építmények, tárolók nem helyezhetőek el 

közelebb 100,0 méternél felszíni vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok partjától 

Egyebekben az országos szintű jogi szabályozás irányadó. 

4. Helyi vízgazdálkodás, vízkárelhárítás: Rétközberencs Község a település Helyi 

Vízkárelhárítási Terve (a továbbiakban: VKT) szerint belvízzel közepesen veszélyeztetett. A VKT 

Részletes helyszínrajza III. alapján megállapítható, hogy az építéssel érintett terület is belvízzel 

veszélyeztetett. A VKT szerint a település jellemző terepmagassága 96,0-105,0 mBf, jellemzően 

mélyfekvésű terület. A község területén csak vízrendezett területeken lehet. Beépítés előtt a 
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mélyfekvésű területeket fel kell tölteni, a vízelvezető hálózatokat ki keli építeni. A csapadékvíz 

elvezetésénél ezeken a helyeken gondoskodni kell a felszíni vizek elvezetésén kívül a talajvízszint 

süllyesztésére is. Ezen vízügyi előírásokra az építés során figyelemmel keli lenni.” 

 

A Khvr. 9. §-a alapján a Főosztály a 5384-32/2022. számú végzésében 2022. október 19-ére 

közmeghallgatást rendelt el, amelyre meghívta az eljárásba bevont szakhatóságokat, a szakkérdések 

vizsgálatát végző hatóságokat, Rétközberencs település jegyzőjét, a kérelmezőt, a Felső-Tisza-vidéki 

Vízügyi Igazgatóságot és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot. 

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

valamint az 5384-31/2022. számú iratában megküldte Rétközberencs település Jegyzőjének közhírré 

tételre. A közzététel időtartama alatt nem érkezett észrevétel sem a Főosztályhoz, sem az érintett 

települések Jegyzőihez. 

A fentiek szerint meghirdetett közmeghallgatás megtartása meghiúsult, mivel a közmeghallgatáson a 

környezethasználó megbízásából eljáró Globál-2000 Kft. ügyvezetőjének, Bányai Szilvia Kivételével nem 

jelentek meg. 

 

A Főosztály a döntését a kérelemben foglaltak, a szakhatóságok állásfoglalása, a szakkérdésben adott 

nyilatkozatok, valamint a rendelkezésre álló információk alapján a következők szerint hozta meg: 

 

Hulladékgazdálkodás:  

A környezethasználó a telephelyen engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez. 

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

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

fogják végezni, melyre vonatkozóan a rendelkező rész IV/2.7. pontjában a Főosztály előírást tett. A 

kivitelezés során használt gépek javítását, karbantartását nem a telephelyen fogják végezni. 

Az üzemelés során veszélyes- és nem veszélyes hulladékok keletkezhetnek, melyeket munkahelyi 

gyűjtőhelyen tervezik gyűjteni, az erre a célra kijelölt zárt edényzetekben, fajtánként elkülönítve. A 

munkahelyi gyűjtőhely kialakítását és üzemeltetését az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben foglalt 

előírásoknak megfelelően tervezik.  

A munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladékok maximális mennyisége a dokumentáció 

szerint: 2000 kg. A keletkező hulladékokat a gyűjtést követően végleges hulladékgazdálkodási 

engedéllyel rendelkező szervezet részére tervezik átadni.  

A tevékenységből származó kommunális hulladékokat közszolgáltató részére adják át. 

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

határozat rendelkező részének IV./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 IV./2.5. pontjában tettem előírást a hulladékkal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3.§, 4.§, 

10.§, 11.§, 13.§-a alapján. 

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikusan teljesíthető.  

A rendelkező rész IV./2.6. pontjába foglalt előírások az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

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

történt. 

Levegőtisztaság-védelem: 

Az ATAK-MADA Kft. (1039 Budapest, Pünkösdfürdő. u. 48/B. 3/12.) a Rétközberencs 

027/32 hrsz.-ú baromfinevelő telep közvetlen szomszédságában a 027/34 hrsz.-ú ingatlanon 5 

db nevelőépületet tervez megépíteni a hozzájuk tartozó kiszolgáló létesítményekkel (pl.: silók, 
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szociális épület, hullatároló stb.). Az épületekben intenzív baromfinevelő tevékenységet 

kívánnak folytatni, a telep tervezett kapacitása 174.600 db brojler csirke/rotáció. 

A nevelőépületek fűtését 2 db ALTHERM T-113 600 kW teljesítményű szalmabála tüzelésű kazán 

biztosítja.  

A kazánokhoz csatlakozni fog egy P1 és egy P2 jelű bejelentés köteles légszennyező pontforrás, melyen 

keresztül fognak távozni a füstgázok a környezetbe. A tervezett kémény magassága 10 m, kibocsátási 

átmérője 300 mm. 

A kazánban felhasználni kívánt tüzelőanyag szalmabála, mely tárolása takart depóniában lesz 

megoldva.  

A szalmához segédanyagot és egyéb adalékanyagot nem kívánnak hozzáadni. A szalma fűtőértéke ~14-

15 MJ/kg. 

A bejelentésre kötelezett pontforrásokat a határozat rendelkező részének 3.4. pontja tartalmazza.  

A P1 és P2 biomassza kazán kéménye tüzelőberendezés (600 kWth névleges bemenő hőteljesítményű) 

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

tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 

53/2017. (X.18.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 2.§ 11. pontja szerint II. kategóriájú 

tüzelőberendezés. 

A P1 és P2 pontforrásra vonatkozóan az FM rendelet 4.§ (4) bekezdése alapján a rendelet 4. számú 

melléklete szerinti technológiai kibocsátási határértékek kerültek megállapításra.  

A P1 és P2 pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mért tömegkoncentrációinak a 

vonatkoztatási oxigéntartalomra történő átszámítási módszere az FM rendelet 5.§ (1) bekezdése 

alapján, az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések 

működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) 

VM rendelet 3. melléklete alapján került előírásra. 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr) 25.§ (2) bekezdése 

alapján „a területi környezetvédelmi hatóság az üzemeltetés során a légszennyező forrás üzemeltetőjét 

mérésre kötelezheti.”  

A Főosztály a légszennyező pontforrás kibocsátásának időszakos méréssel történő meghatározását írta 

elő az FM rendelet 8.§ (2) bekezdés a) pontja alapján ötévenkénti gyakorisággal, a füstgáz mérendő 

paraméterei az FM rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján lett előírva. 

A kibocsátásmérések eredményeinek értékelését az FM rendelet 10.§ (1) és (3) bekezdése alapján kell 

elvégezni. 

A mérési jegyzőkönyv megküldésére vonatkozó határidő a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 

légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 

szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (továbbiakban: VM rendelet) 19.§ (3), a mérőszervezetre 

vonatkozó előírás a 12.§ (2), a mérési módszer a 6.§ (1) bekezdései, a mérőhellyel kapcsolatos előírás a 

7.§, az üzemnapló vezetésére vonatkozó kötelezettség a 18. § alapján került előírásra. 

A helyhez kötött légszennyező forrás ellenőrzésének dokumentálása VM rendelet 18.§ (1)-(2) pontja 

alapján került előírásra. 

A telephely teljes bűzkibocsátását az istállóépületek, illetve a telephely egyéb, nem fedett területeinek 

kibocsátásai együttesen határozzák meg, ezért egy állattartó telep egy diffúz forrásnak minősül. 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

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

vonatkozó tervezési irányértéket, mely szerint intenzív állattartás esetén a tervezési irányérték 3 SZE/m
3
. 
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A baromfitelep szagvédelmi hatásterületét a fentiek figyelembe vételével határozták meg, amely 125 

méter. A levegőtisztaság-védelmi hatásterületet a benyújtott dokumentáció szerint az ammónia 

kibocsátás határozta meg, amely „A” feltétel (20 µg/m
3
) esetén a diffúz forrás (D1 baromfitelep) együttes 

határától mért 253 méteres sáv által határolt terület 

A baromfitelep levegőtisztaság-védelmi hatásterületét AERMOD diszperziós modellrendszerrel 

határozták meg. Az AERMOD modellrendszer a főprogramból (AERMOD) és két preprocesszorból 

(AERMET és AERMAP) tevődik össze. Az AERMET szolgáltatja az AERMOD számára a planetáris 

határréteg jellemzéséhez szükséges meteorológiai információt. Az AERMAP a terepviszonyok 

jellemzését, illetve a receptor hálózat előállítását végzi el. 

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

szociális és igazgatási épület nem található. A tervezett baromfitelep bűzhatása nem éri el a környező 

érzékeny befogadókat.  

A 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 Lr. 5. § (3)-(4) bekezdése alapján a határozat rendelkező rész 3.1. 

pontja szerint jelölte ki, a baromfinevelő telep diffúz légszennyező forrás (nevelőépületeinek) együttes 

határától (épületek határoló falaitól) számított 300 méter széles sáv által lehatárolt területként.  

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 Főosztálynak a Lr. 30. § (2) bekezdése alapján - amennyiben az állattartótelep bűzkibocsátása a 

levegővédelmi követelményeknek nem felel meg - lehetősége van a szagkibocsátás csökkentése 

érdekében szagcsökkentő berendezés alkalmazására kötelezni a környezethasználót, továbbá a 

bűzzel járó tevékenységet korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja.  

A bejelentésre kötelezett diffúz forrást a határozat rendelkező részének 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 alapján állapította meg. 

A határozat rendelkező részének 3.5.1 és 3.5.2. pontja szerinti jelentés tartalmi követelményeit a Lr. 4. 

sz. melléklete tartalmazza. 

A határozat rendelkező részének 3.5.3. pontja szerinti jelentés tartalmi követelményeit a Lr. 7. sz. 

melléklete tartalmazza.  

A Főosztály légszennyező források (pont és diffúz források) üzemeltetéséhez a levegőtisztaság-

védelmi előírásokat a határozat IV/3. pontjában állapította meg. 

A levegőtisztaság-védelmi követelményeket a Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 
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(továbbiakban:Khvr.) 20.§ (3) és (4) bekezdése és a Lr 22.§ (2) a) pontja, 25.§ (2) bekezdése és 26.§ 

(3) bekezdése alapján állapította meg. 

Természetvédelem: 

A rendelkezésére álló adatok és a benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett 

tevékenység külterületi ingatlanon valósul meg, amely természetvédelmi oltalom alatt nem áll; 

nemzetközi, országos vagy helyi jelentőségű védett természeti vagy Natura 2000 terület a vizsgált 

ingatlanon nincs, nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak. A Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) adatbázisa alapján a tárgyi ingatlanról nem rendelkezik 

releváns védendő természeti érték előfordulásáról.  

A Rétközberencs 027/34. hrsz.-ú ingatlannal közvetlenül szomszédos Rétközberencs 020 hrsz. egy 

jobb természeti (gyep) állapotú területrész, amely 100 m hosszan délnyugati irányban határos az 

építendő baromfiteleppel. A természet védelméről szóló 1996. évi L. törvény (továbbiakban: Tvt.) 15.§-a 

alapján a Rétközberencs 020 hrsz. természeti területnek minősül. A Tvt. 6.§ (2) bekezdése alapján a 

tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és 

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

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

A tervezett telephely helyszínének jelenlegi állapota mezőgazdasági művelésű, szántó terület, 

környezetében északnyugati és délkeleti irányban szintén szántók találhatók, valamint az északkelet 

felőli oldala 100 m hosszan közvetlenül közúti hálózat mellett fekszik. Ezenfelül az északi oldal felőli 

szomszédságában 230 m hosszan szintén az ATAK-MADA Kft. által - érvényes engedéllyel - 

üzemeltetett baromfinevelő telep található. A kivitelezés befejeztével a telep megközelítésére szolgáló út 

mentén fasort kívánnak telepíteni, mely barrier szereppel fog szolgálni a telephely épületeinek 

takarásában az erősen emberi hatásnak kitett tájban. 

Botanikai és zoológiai vizsgálatok alapján megállapítást nyert, hogy a Rétközberencs 027/34 hrsz.-ú 

terület fajok és élőhelyek tekintetében különleges természeti értéket nem képvisel, klasszikus 

értelemben vett növény és állattársulások nincsenek. A beépítésre szánt terület jelenleg is 

degradálódott, erőteljes antropogén zavarás által igénybe vett szántó, amely közvetlen 

szomszédságában a nevezett Kft. által egy, már üzemben lévő baromfinevelő telep helyezkedik el. Az 

ingatlanon természetes gyomflórával takart felületek találhatók, védett növényfajok egyedei nem kerültek 

elő. Egyes védett állatfajok megjelenésére legfeljebb a közvetett hatásterületen, eseti jelleggel, főként 

táplálkozás vagy vándorlás okán lehet számítani. Összességében a közvetett hatásterületen előforduló 

vadon élő állatfajok közül a potenciálisan fészkelő madárfajok tekinthetők hatásviselőknek, azonban a 

rájuk gyakorolt hatás a létesítés fázisában várhatóan semleges, vagy minimális.  

A kialakítandó nyílt tüzivíz tároló fóliázott kialakításban ökológiai csapdaként viselkedik, amelyet a 

kétéltűek szaporodási célból előszeretettel vesznek igénybe, azonban a kijutásuk a meredek rézsű és a 

fóliaburkolat miatt lehetetlenné válik. A tározó a meredek rézsű miatt fóliázás nélkül is potenciális 

kockázatot jelent, továbbá a közelébe jutó, tározóba eső kisebb-nagyobb termetű állatfajok egyedei 

számára is reális veszélyforrás. 

A rágcsáló- és rovarirtás vonatkozásában az alkalmazott irtószer helyes megválasztásával elkerülhető a 

védett ragadozók populációinak károsodása, ezért erre vonatkozóan előírást tettem. 

A Főosztály a védett állatfajokkal kapcsolatos rendelkezéseket a Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján írta 

elő, 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. A Tvt. 43. § (2) bekezdése a) és l) pontja alapján a 

természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj állományának szabályozásához, illetve 

egyede fészkének áttelepítéséhez. 

A Tvt. további rendelkezései szerint: 
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1. § E törvény célja: 

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

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

társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése; 

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

kapcsolatos minden tevékenységre, valamint a nemzetközi egyezményekből és együttműködésből 

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

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

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

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

elemek. 

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

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

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

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

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

tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását. 

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

érdekében: 

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

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

összehangolásával történő tájba illesztéséről; 

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

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

illesztés célja a tájban bekövetkező antropogén eredetű változásoknak a természeti adottságok¬hoz való 

igazítása, közelítése, a meglévő természeti, táji értékekkel való összhang megteremtése, vala¬mint az 

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

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

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

megoldások (tereprendezés, vízgazdálkodási létesítmények, építészeti szerkezetek, természetvédelmi 

műtárgyak), valamint a növénytelepítés. 

A beruházás hatása tájképvédelmi szempontból – mint alapvetően minden más alapvetően termelési 

célú építmény, épület elhelyezése a tájban – önmagában értékelhető ugyan negatívan, azonban ez a 

hatás viszonylag korlátozott mértékben érvényesül, és megfelelő odafigyeléssel (pl. építőanyagok, 

színek megfelelő megválasztása) semlegesíthető. A tájképi hatások mérséklése érdekében előírtam a 

takarónövényzet létesítését, melyet az ATAK-MADA Kft. által benyújtott összevont környezeti 

hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély kérelem szerepeltetett tervezett 

tevékenységek alapján tettem: „a táj esztétikai és funkcionális szerepének védelme érdekében javasolt a 

telephelyet övező véderdő kialakítása”; „a területen létesítendő telep nem okoz – a külső védelmet 

jelentő kerítés és védőfasor révén sem – az élőhelyek között barrier hatást”. 

A telephely mezőgazdasági karakterű tájban található. A kialakítandó épületek tájképi hatásai a 

megközelítéséül szolgáló utakról sem lesz számottevően érzékelhető az ültetendő, telephelyet 

szegélyező fasoroknak köszönhetően. A telephely épületei nem tűnnek ki az ipari és mezőgazdasági 

szolgáltató tájhasználatba és tájkarakterbe, valamint közvetlen szomszédságában szintén az ATAK-

MADA Kft. által üzemeltett baromfinevelő telep található. 

Az erdészeti tájban őshonos, valamint az idegenhonos és/vagy invazív fafajok körét az erdőről, az erdő 

védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 2. és 3. számú melléklete 

tartalmazza. Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének 

megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően 
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tájhonos fafajokból álló fásítás létesítése elősegíti a tervezett telep tájba illesztését, ezért fentiek alapján 

rendelkeztem. 

A Főosztály felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a jelenlegi tájalkotó tényezőkben tájba 

illesztési szempontból a jövőben kedvezőtlen változás következne be (pl.: a szomszédos 

Rétközberencs 020 hrsz.-ú gyepterület károsodása) úgy az EKHE hivatalból történő 

módosításával előírást tehet a tájba illesztési hiányosságok pótlására.  

A fentiek és az Igazgatóság 3313-2/2022. sz. szakmai véleménye alapján a tervezett tevékenységgel 

szemben természet- és tájvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, a rendelkező részben tett 

előírások betartása esetén a tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért. 

Zajvédelem: 

A tervezett telephely környezetében döntően mezőgazdasági területek találhatóak. 

A dokumentációban szereplő számítások alapján megállapítható, hogy telephely zajvédelmi 

hatásterületén nincs zajtól védendő lakóingatlan, ezáltal az üzemi zajterhelés külön vizsgálata nem 

indokolt. Az üzemelés fázisában a telephely zajkibocsátása a legközelebbi védendő lakóingatlannál 

biztosan határérték alatt marad. 

A vizsgált terület közvetlen környezetében (750 méteren belül) használt lakóterületek nincsenek. 

Mivel a telephely zajvédelmi szempontú hatásterületén belül nem helyezkedik el zajtól védendő épület, 

ezért a Főosztály a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 

ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) pontjában foglaltakat 

figyelembe véve, nem állapít meg zajkibocsátási határértéket. 

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

járulékos zajterhelés-változást a szállítási útvonalon. 

A zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos előírásokat a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és a 9. § (1) bekezdése 

alapján történt. 

Földtani közeg, felszíni-, felszín alatti víz: 

A létesítés során a földtani közeg szennyezése a munkagépek esetleges meghibásodása esetén 

fordulhat elő, ennek káros hatása a szennyezés azonnali felszámolásával mérsékelhető. Normál üzemi 

körülmények között nem várható a földtani közeg szennyezése.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/4187-6/2022.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalása és a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 22. § (10) bekezdése alapján a 

határozat rendelkező részének 7.7.-7.9. pontjaiban került meghatározásra a felszín alatti vizek 

tekintetében a monitoring elvégzése és annak gyakorisága. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalása 

megállapította, hogy a rendelkező részben foglalt előírásai maradéktalan betartásával végzett 

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

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

mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

Éghajlatvédelem: 

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

feltételezhető hatásterület kitettségének értékelését, az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a 

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

éghajlatváltozásból eredő kockázatok mértéke a tervezett tevékenység szempontjából alacsony. 

Felhagyás: 

A tervezett tevékenység felhagyásakor megszűnnek a technológiai eredetű kibocsátások. A technológiai 

rendszerek (épületek, berendezések, burkolat) bontása, a terület eredeti állapotának visszaállítása, 

földmunkák, rekultiváció a kivitelezéshez hasonlóan légszennyező hatással, hulladék keletkezésével, 
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valamint zajkibocsátással jár. A telephely felszámolását és a helyreállítást követően kedvezőbb 

környezeti állapot alakul ki. 

 

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. 

Az üzemi tervet a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi, 

természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján a víz és a földtani 

közeg részszakterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő vagy tervező készíti el.  

Az elérhető legjobb technikának való megfelelés: 

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

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

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 benyújtott dokumentáció tartalmazta a tervezett technika BAT szerinti értékelését. 

A Khvr. 17. § (2) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a tevékenységre vonatkozó, az Európai 

Bizottság határozatában foglalt elérhető legjobb technika –következtetések alapján az egységes 

környezethasználati engedélyben rendelkezik a tevékenység végzésének feltételeiről. 

A baromfinevelő telep az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 

szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek, az intenzív baromfi- vagy 

sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló végrehajtási határozatában foglaltaknak 

való megfelelését jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.  

Tekintettel az 1. sz. mellékletben szereplő értékelésre, a határozat rendelkező részében szereplő 

előírások betartása esetén a tervezett tevékenység megfelel az elérhető legjobb technika 

követelményeinek. 

A Főosztály a határozat IV./1.9. pontjában BAT-al összefüggő kibocsátási szinteket határozott meg- a 

környezethasználó által vállalt kibocsátási szintek figyelembe vételével – az összes kiválasztott nitrogén, 

az összes kiválasztott foszfor és a levegőbe jutó ammónia vonatkozásában. A kibocsátási szintek 

monitorozását a Főosztály a határozat IV./10.2. pontjában írta elő. 

Környezetvédelmi felülvizsgálat: 

A Főosztály a Khvr. 20/A.§ (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelmények és előírások 

felülvizsgálatát írta elő a határozat rendelkező részének 11.4. pontjában. A felülvizsgálatot a Khvr. 

20/A.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint kell elvégezni.  

Felügyeleti díj: 

A Főosztály a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (továbbiakban: Kvt.) 

96/B. §-a és az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos 

felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet értelmében, a 

környezethasználót éves felügyeleti díj fizetésére kötelezte. A díj mértéke 100 000,- Ft, azaz 

egyszázezer forint. A felügyeleti díjat a rendelet értelmében minden év február 28-ig kell egy összegben 
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átutalási megbízással teljesíteni. A befizetett felügyeleti díjról a Kormányhivatal számlát állít ki, és azt a 

befizetést követő harminc napon belül megküldi a környezethasználónak.  

Környezetvédelmi megbízott: 

A környezethasználónak a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezet-

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

bízottat kell alkalmaznia, melyre vonatkozóan a Főosztály a rendelkező rész 12.1. pontjában tett előírást. 

A környezetvédelmi megbízott képesítési előírásait a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és 

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

Környezetvédelmi azonosítók: 

A tervezett telephely, mint a 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet szerinti környezetvédelmi objektum, és 

mint a Khvr. szerinti egységes környezethasználati engedély köteles létesítmény a Környezetvédelmi 

Alapnyilvántartásban, illetve az IPPC Létesítmény Nyilvántartó Rendszerben szerepel, egyedi 

környezetvédelmi azonosítóval rendelkezik. 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 felszámoló útján az illetékes környezetvédelmi hatóság számára 

megküldeni. A nyilatkozat formai és tartalmai követelményeit a 106/1995. (IX.8.) Korm. rendelet 1. 

számú melléklet tartalmazza. 

A környezethasználó által a Rétközberencs, 027/34 hrsz. alatti ingatlanon tervezett tevékenység - a 

benyújtott környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély kérelem, a megkeresett 

szakhatóság állásfoglalása, az eljárásban megkeresett hatóságok nyilatkozatai és a Főosztály 

rendelkezésére álló egyéb információk alapján - a határozat rendelkező részének IV. szakaszában 

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

elviselhetők, az alkalmazott technológia az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelel, ezért a 

Főosztály az egységes környezethasználati engedélyt a Kvt. 71. § (1) bek. d) pontja alapján jelen 

határozattal kiadja.  

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

egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. A Főosztály a diffúz- és pontforrások 

levegőtisztaság-védelmi engedélyét jelen határozattal megadja. 

A Khvr. 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. A 

Főosztály az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejét ezen jogszabályhely alapján a 

határozat véglegessé válását követő 5 évben állapította meg.  

A Főosztály a határozatot a fenti jogszabályhelyeken túl a Khvr. 11. sz. melléklet szerinti tartalommal 

adta ki, az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdésben meghatározott formában és tartalommal. 

A határozat ellen a közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségét az általános közigazgatási 

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

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

továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése alapján állapította meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és 

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

§-a határozza meg.  
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Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

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

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

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

ügyintézési tv. 9. §-a határozza meg. 

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

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

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

személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu igénybevételével 

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

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

közigazgatási döntést hozó szervnél. 

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

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

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

elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.  

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

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

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

melléklet 1. főszáma, 3. sz. melléklet 7. főszáma alapján került meghatározásra. 

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi 

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

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

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

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

pontja és (2) bekezdése állapítja meg. 

A határozat nyilvános közzétételéről a Khvr. 24. § (11) bekezdése és az 5. § (6) bekezdése szerint 

gondoskodok. Az így közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekintem közöltnek.  

A Khvr. 24.§ (11) bekezdése alapján a határozatot megküldöm az eljárásban részt vett települési 

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

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

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

A Főosztály a határozatot teljes körű meghatalmazás alapján a környezethasználó meghatalmazottjával, 

a Globál-2000 Kft.-vel közli. 

Nyíregyháza, 2022. november 16. 

 

Román István 

főispán  

nevében és megbízásából  

 

 

Rozinka Zsolt Illés  

főosztályvezető 

 

 

 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
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Értesülnek: elektronikus úton visszaigazolással 

Véglegessé válás előtt: 

1. Globál-2000 Kft. - 10652794 (elektronikus úton visszaigazolással) 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (elektronikus úton 

visszaigazolással) 

3. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (elektronikus úton visszaigazolással) 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 

Osztály (elektronikus úton visszaigazolással) 

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály (elektronikus úton visszaigazolással) 

6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 

Osztály (elektronikus úton visszaigazolással) 

7. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály (elektronikus úton 

visszaigazolással) 

8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. 

(Kisvárda) (elektronikus úton visszaigazolással) 

9. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (elektronikus úton visszaigazolással) 

10. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (elektronikus úton visszaigazolással) 

11. Rétközberencs Község Jegyzője (elektronikus úton visszaigazolással) 

12. Tóth Csaba – 3937 Komlóska, Rákóczi utca 99. (postai úton tértivevénnyel) 

13. Irattár (Helyben) 

Véglegessé válás után: 

1. Globál-2000 Kft. – 10652794 elektronikus úton visszaigazolással 
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elektronikus úton 

visszaigazolással 

3. Kötelezés Nyilvántartás; véglegesítés után a véglegesítést végző munkatárson keresztül 

elektronikus úton 
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1. sz. melléklet az 5384-42/2022. sz. határozathoz 

A telephelyen alkalmazott technika megfelelése az általános BAT következtetéseknek 

 

1.1. EMS (Környezetirányítási rendszerek) 

 

Az elérhető legjobb technika a 

BAT-következtetés szerint 
A baromfitelepen alkalmazott technika 

EMS (Környezetirányítási rendszerek) 

A környezeti teljesítmény javítása érdekében alkalmazott 

környezetirányítási rendszer 

1. a vezetőség, köztük a felső vezetés 

kötelezettségvállalása;  

2. olyan környezetvédelmi politika meghatározása a 

vezetőség részéről, amely a létesítmény környezeti 

teljesítményének folyamatos fejlesztését is magában 

foglalja;  

 

3. a szükséges eljárások, célkitűzések és célok tervezése és 

megvalósítása a pénzügyi tervezéssel és beruházással 

összhangban;  

4. eljárások megvalósítása, különös figyelmet fordítva az 

alábbiakra:  

a) felépítés és felelősség;  

b) képzés, tudatosság és hozzáértés;  

c) kommunikáció;  

d) a munkavállalók bevonása;  

e) dokumentálás;  

f) hatékony folyamatirányítás;  

g) karbantartási programok;  

h) készültség és reagálás vészhelyzet esetén;  

i) a környezetvédelmi jogszabályok betartásának 

biztosítása.  

5. a teljesítmény ellenőrzése és korrekciós intézkedések 

megtétele, különös tekintettel a következőkre: 

- monitoring és mérés, 

- korrekciós és megelőző intézkedések, 

- nyilvántartás vezetése. 

6. az EMS és folyamatos alkalmasságának, 

megfelelőségének és hatékonyságának felülvizsgálata a 

felső vezetés részéről; 

7. tisztább technológiák fejlődésének követése; 

8. a létesítmény végső leszerelése esetén jelentkező 

környezeti hatások figyelembevétele az új üzem tervezési 

fázisában és teljes üzemi élettartama során; 

9. ágazati referenciaértékelés (pl. az EMAS ágazati 

referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazása. 

Kifejezetten az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztési 

ágazat vonatkozásában a BAT-nak az EMS-be kell foglalnia 

a következő jellemzőket:  

Az baromfinevelő telep esetében 

normál 

üzemi körülmények között az alábbi 

technikákat fogják alkalmazni: 

- A környezethasználó kötelezettséget 

vállal a 

környezetvédelmi célok eléréséért. 

Olyan 

környezetvédelmi politikát folytat, 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 fognak 

vezetni. 

- A telepre vonatkozó karbantartási 

program 

kerül kidolgozásra. 

- A telepre üzemi kárelhárítási terv fog 

készülni a tevékenység megkezdése 

előtt. 

- A környezetvédelmi jogszabályok 

betartásának biztosítását belső 

utasításokkal 

fogják elérni. 

- A létesítményből származó 

kibocsátások 

mérésére a BAT szerinti monitoring 

rendszer 

kialakításra fog kerülni. 

- Az állattartásra vonatkozó 

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

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

fejlődését nyomon követik, és 

gazdaságossági 

számításokat végeznek az esetleges 

bevezethetőségükkel kapcsolatban. 

- Zajvédelmi és bűzszennyezés elleni 

intézkedési terv alkalmazása nem 

szükséges, mivel az érzékeny 

területeken zajártalomra, bűzártalomra 

az alkalmazott technológia mellett nem 

lehet számítani. 

 

1.2. Jó gazdálkodás 

Az elérhető legjobb technika a BAT-

következtetés szerint 

A baromfinevelő telepen alkalmazott technika 

Az üzem/gazdaság helyének megfelelő 

meghatározása, vonatkozó rendelkezések 

- biztosítják a védendő érzékeny területektől való 

megfelelő távolságot 

- figyelembe veszik az uralkodó éghajlati viszonyokat 

(pl. szél és csapadék) 

- mérlegelik a gazdaság lehetséges jövőbeli fejlesztési 

kapacitását 

- normál üzemvitel mellett megelőzik a 

vízszennyezést 

Az alkalmazottak 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 

- környezet- munkavédelem 

Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan 

kibocsátások és események kezelésére  

- a telep rendelkezni fog kárelhárítási tervvel  

A berendezések ellenőrzése, javítása és 

karbantartása  

- víz- és takarmányellátó rendszerek, 

szellőztetőrendszer, 

- silók és szállítóberendezések rendszeresen 

ellenőrzésre kerülnek, javítás és karbantartás 

folyamatosan biztosított lesz 

 

A telep tisztántartására gondot fordítanak majd, 

a kártevők elleni védekezés rendszeres lesz. 

Az elhullott állatok oly módon való tárolása, 

ami megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat 

- az elhullott állati tetemeket a telepről történő 

kiszállításig a hullatárolóban fogják tárolni 
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1.3. Takarmányozás 

Az elérhető legjobb technika a BAT-

következtetés szerint 

A baromfinevelő telepen alkalmazott technika 

takarmány összetétel változása 

termelési/növekedési ciklusok szerint 

- a telepen négyfázisú takarmányozást fognak 

alkalmazni, mely számítógép vezérlésű lesz 

- a baromfi életkorának, fejlettségi szintjének, energia 

szükségleteinek megfelelő keverék takarmánnyal 

fognak etetni 

takarmány nyersfehérje tartalmának 

csökkentése, nitrogénegyensúlyt biztosító 

étrenddel, amely az energiaszükségletekre 

és az emészthető aminosavakra épül 

- aminosav-fehérje arány változtatásával érik el az 

optimális fehérje hasznosítást, szem előtt tartva a 

nyersfehérje tartalom csökkentését, korlátozzák a 

felesleges fehérje bevitelt 

- figyelembe fogják venni a takarmány 

foszfortartalmának optimalizálását (fitáz tartalmú 

takarmány etetése) 

az összes kiválasztott nitrogént csökkentő 

engedélyezett takarmány-adalékanyagok 

alkalmazása 

szabályozott mennyiségű esszenciális 

aminosavak hozzáadása az alacsony 

nyersfehérje-tartalmú étrendhez 

többfázisú takarmányozás a tenyésztési 

időszak egyedi követelményeihez igazodó 

étrend kialakításával 

takarmánykiszóródás minimalizálása - a telepen zárt rendszerű, automatizált 

takarmánykiosztás fog történni, a 

takarmánykiszóródás és a por kibocsátás 

minimalizálása érdekében 

Az elérhető legjobb technika a BAT-

következtetés szerint 

A baromfinevelő telepen alkalmazott technika 

az összes kiválasztott foszfort 

csökkentő engedélyezett takarmány 

adalékanyagok (pl. fitáz) alkalmazása 

- az összes kiválasztott foszfort csökkentő 

engedélyezett takarmány adalékanyag, fitáz 

alkalmazása 

  

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén kibocsátás 

Összes kiválasztott nitrogén, N-ben 

kifejezve brojler esetében:  

0,2-0,6 N kg/állatférőhely/év 

A kibocsátás vállalt szintje:  

0,6 N kg/állatférőhely/év 

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor kibocsátás 

Összes kiválasztott foszfor, P2O5-ben 

kifejezve Brojler esetében:  

0,05-0,25 P2O5 kg/állatférőhely/év 

A kibocsátás vállalt szintje:  

0,25 P2O5 kg/állatférőhely/év 

 

1.4. Hatékony vízfelhasználás 

Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés 

szerint  

A baromfitelepen alkalmazott technika   

A vízfelhasználás nyilvántartása. 
- a telep vízfogyasztását hiteles vízóra méri 

majd, a felhasználásról nyilvántartást vezetnek  

A vízszivárgás feltárása és javítása.  
- a telepen - az egyéb műszaki 

létesítményekhez, berendezésekhez hasonlóan 
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- tervszerűen ellenőrzik majd a vezetékek 

állapotát, az esetleges meghibásodásokat 

azonnal javítják. 

- víztakarékos, csepegés mentes önitatókat 

alkalmaznak majd, a rendszer zárt technológiájú, 

megfelelő beállítás alkalmazásával 

megakadályozható a víz elfolyása 

Magasnyomású tisztítók használata az állatok 

tartására szolgáló hely és a berendezések 

tisztítására. 

- vizes takarításra csak állományváltáskor fog 

sor kerülni  

- a nagynyomású berendezéssel történő vizes 

takarítást megelőzi a kézi eszközökkel történő 

száraz takarítás, portalanítás 

- fertőtlenítő-, tisztítószereket használnak majd. 

A konkrét állatkategória szempontjából alkalmas 

berendezések (pl. önitató, kerek itató, itatóvályú) 

megválasztása és használata a víz (ad libitum) 

elérhetőségének egyidejű biztosítása mellett. 

- csepegés mentes önitatót alkalmaznak. 

 

1.5. Szennyvízkibocsátás 

Az elérhető legjobb technika a BAT-
következtetés szerint 

A baromfinevelő telepen alkalmazott technika 

mosóvíz újrafelhasználása, vagy megfelelő 
tárolótartályban történő felfogása 

- a mosóvíz zárt, vízzáróan szigetelt aknákban kerül 
majd gyűjtésre, ahonnan tengelyen szennyvíztelepre 
szállítják 

az udvar szennyezett területének lehető 
legkisebbre korlátozása 

- zárt technológia, az udvar elszennyezése kizárható 

a vízfelhasználás minimalizálása - takarítás kis,- nagynyomású tisztítóberendezéssel 
történik majd, víztakarékosan, és szopókás önitatás 
alkalmazása 

a szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan 
szennyvízforrásoktól, amelyeket kezelni kell 

- A burkolt felületre (tető-és útburkolat) és a füvesített 
területre hulló csapadékvíz szikkasztó árkokban, 
illetve a területen elszikkad majd  

a szennyvíz elvezetése erre rendelt 
tartályba vagy hígtrágyatárolóba 

- a tisztításból kikerülő szennyvizeket felszín alatti 
szigetelt aknákban fogják gyűjteni elszállításig 

- gyűjtő aknák vízzáróságát szemrevételezéssel 
ellenőrzik 

 

1.6. Hatékony energiafelhasználás 

Az elérhető legjobb technika a BAT-
következtetés szerint 

A baromfinevelő telepen alkalmazott technika 

elektromos vezetékek tervszerű 
karbantartása 

- a telepen - az egyéb műszaki létesítményekhez, 
berendezésekhez hasonlóan - tervszerűen ellenőrizni 
fogják a vezetékek állapotát, az esetleges 
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meghibásodásokat azonnal javítják 

a fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek, 
továbbá működtetésük optimalizálása, 
különösen, ahol légtisztító rendszereket 
alkalmaznak 

- nevelőépületenként ugyanannyi ventilátor biztosítja 
majd a szellőztetést, amelyek számítógép által 
vezéreltek lesznek  

energiahatékony fűtő- és 
világítóberendezések alkalmazása 

- kedvező tüzeléstechnikai hatásfokú berendezéseket 
terveznek alkalmazni a nevelőépületek fűtésére 

- energiatakarékos fénycsöveket fognak használni 

automatizált fűtés- és szellőztetés 
szabályozás 

- a nevelőépületekben programozottan fogják 
szabályozni a fűtést és szellőzést  

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

- a nevelőépületek hőszigeteltek lesznek 

természetes és mesterséges szellőztetés 
kombinációjának alkalmazása 

- a nevelőépület szükséges légcseréjét, légcserélő 
berendezésekkel tervezik megoldani alagút 
szellőzéssel 

 

1.7. Zajkibocsátás 

Az elérhető legjobb technika a BAT-
következtetés szerint 

A baromfinevelő telepen alkalmazott technika 

kellő távolság biztosítása az 
üzem/gazdaság és az érzékeny terület 
között 

- a tervezett létesítmény megfelelő távolságra van az 
érzékeny területektől 

berendezések elhelyezése - a létesítményben elhelyezett zajkeltő berendezések 
elhelyezésekor figyelembe veszik majd az érzékeny 
területek irányát 

- a takarmánysiló helyét úgy választották meg, hogy a 
takarmányadagoló cső hossza a lehető legrövidebb 
legyen és üzemszerű működése akadálytalan legyen 

- a takarmánysilókat úgy helyezik majd el, hogy a 
gépjárműmozgás a lehető legkisebb legyen 

üzemeltetési intézkedések - a berendezéseket megfelelően képzet személyzet 
fogja működtetni, felügyelni  

- folyamatos karbantartással fogják meg előzni az 
esetleges meghibásodásokat 

- a karbantartási tevékenységek végzése során 
fokozottan odafigyelnek majd a zajkibocsátás 
mérséklésére 

- éjszaka, valamint hétvégén a szellőző rendszeren 
kívül más jelentősebb zajkeltő berendezést nem 
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terveznek működtetni 

természetes és mesterséges szellőztetés 
kombinációjának alkalmazása 

- a nevelőépületek szükséges légcseréjét, légcserélő 
berendezésekkel fogják megoldani  

- a környezeti zajkibocsátással üzemelő szellőztető 
berendezéseket automatika fogja vezérelni, ez 
hangolja össze a légbeejtők és a ventilátorok 
működését  

önetető alkalmazásával az etetésből 
származó zajkibocsátás csökkentése 

- minimális zajkibocsátással üzemelő önetető 
rendszert fognak alkalmazni 

állatok mozgatását, szállítását, takarmány 
kiosztását akkor kell végezni, amikor a 
környezeti zajszint magas 

- az állatok mozgatását, szállítását, a 
nevelőépületekhez tartozó takarmánysilók 
pneumatikus úton történő, rövid időt igénylő töltését, a 
takarmány kiosztását a nappali (6:00-22:00), 
magasabb környezeti zajterhelésű időszakban 
tervezik végezni 

a zaj szabályozására szolgáló 
berendezések, zajcsökkentés 

- a nevelőépületben elhelyezett belső ventilátorok 
zajkibocsátását csökkenti a nevelőépületek 
homlokzati falainak kb. 8-10 dB hanggátlása 

 

1.8. Porkibocsátás 

Az elérhető legjobb technika a BAT-
következtetés szerint 

A baromfinevelő telepen alkalmazott technika 

porképződés csökkentése (ad libitum 
takarmányozás) 

- az alkalmazott önetető takarmányozási technológia 
megakadályozza a takarmány kiszóródását, 
veszteségmentes felhasználást biztosít 

A pneumatikusan feltöltött, száraz 
takarmányt tároló berendezések 
porleválasztóval való felszerelése (a silók 
takarmánnyal történő feltöltése). 

- zárt tartályos tehergépkocsi fogja szállítani a tápot 
és pneumatikusan üríti a silókba, a rendszer zárt, így 
nem jár porszennyezéssel. 

- az alomanyagot (szecskázott szalma) egyenletesen, 
manuálisan 3-10 cm vastagságban fogják szétteríteni 
a nevelőépületekben, ügyelve arra, hogy az esetleges 
porképződés mértéke a lehető legkisebb legyen 

 

1.9. Bűzkibocsátás 

Az elérhető legjobb technika a BAT-
következtetés szerint 

A baromfinevelő telepen alkalmazott technika 

kellő távolság biztosítása az 
üzem/gazdaság és az érzékeny területek 
között 

- a telep megfelelő távolságra van a védendő 
területektől 

képződő trágya mennyiségének és 
víztartalmának csökkentése 

- a nevelőépületekben optimális mennyiségű az 
alomanyagot (szecskázott szalma) egyenletesen, 
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az állatok és a felületek tisztán és szárazon 
tartása 

manuálisan 3-10 cm vastagságban fogják szétteríteni 
a padozaton egyenletesen elterítve, amely mennyiség 
nem okoz felesleges trágyaképződést (a padozat 
vízzáróan szigetelt) 

- az itatórendszer meghibásodását, ezáltal a trágya 
felesleges víztartalmának kialakulását tervszerű 
megelőző karbantartással fogják kiküszöbölni 

- az alkalmazott takarmányozási technológia 
megakadályozza a takarmány és a víz 
szétszóródását, csöpögését, elfolyását, ezáltal az 
alom is szárazon tartható 

Az alom szárazon, aerob körülmények 
között tartása az almos tartáson alapuló 
rendszerben. 

 

1.10. Kibocsátás szilárd trágya tárolásából 

Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés 

szerint 
A baromfitelepen alkalmazott technika 

A szilárd trágya befedése a tárolás során 
- trágyatárolás nincs a telephelyen.  

- a tartási ciklus végén, a szerviz időszakban 

történik a nevelőterekben keletkezett trágya 

eltávolítása (kb. 2 hét). 

- a keletkezett trágyát szállítójárművekre rakják, 

majd mezőgazdasági területekre kerül 

kihelyezésre, az átvevő figyelmét felhívják a 

helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályainak 

betartására. 

- tilalmi időszakban a trágyaát befogadó 

Champignons Kft.-hez kerül, befogadó 

nyilatkozat alapján. 

A szilárd trágya tömör, át nem eresztő padozaton 

történő tárolása, amelyet elvezető rendszerrel és 

gyűjtőtartállyal szerelnek fel az elfolyás esetére. 

 

1.12. A trágya feldolgozása a gazdaságban 

Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés 

szerint  

A baromfitelepen alkalmazott technika  

- a telephelyen ez a BAT követelmény nem alkalmazható, mivel a képződő trágyát teljes mennyiségben 

nem a társaság tulajdonában lévő mezőgazdasági területekre kerül kihelyezésre, 

- az átvevő figyelmét minden esetben felhívják a helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályainak 

betartására. 

 

1.13. A trágya kijuttatása 

 

Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés 

szerint 

A baromfitelepen alkalmazott technika 

- a telephelyen ez a BAT követelmény nem alkalmazható, mivel a képződő trágyát teljes mennyiségben 

nem a társaság tulajdonában lévő mezőgazdasági területekre kerül kihelyezésre, 

- az átvevő figyelmét minden esetben felhívják a helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályainak 

betartására. 
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1.14. A teljes termelési folyamat kibocsátása 

Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés 

szerint 

A baromfitelepen alkalmazott technika 

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 a tevékenység 

megkezdése után 

 

1.15. A kibocsátás monitorozása 

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

technika 

Becslés a trágya teljes nitrogén- és 

foszfortartalmának elemzésével 

az összes kiválasztott 

nitrogén és foszfor 

monitorozása 

Évi egy alkalommal BAT szerint 

végezni fogják a tevékenység 

megkezdése után 

Becslés anyagmérleg 

alkalmazásával, a kiválasztás és 

az egyes trágyakezelési 

szakaszokban jelenlévő teljes 

(vagy teljes ammónia) nitrogén 

alapján. 

Becslés kibocsátási tényezők 

alapján. 

a levegőbe jutó ammónia 

kibocsátás monitorozása 

Évi egy alkalommal BAT szerint 

végezni fogják a tevékenység 

megkezdése után 

Vízfogyasztás, Villamosenergia-fogyasztás 

Tüzelőanyag-fogyasztás 
BAT szerinti rögzítés, 

nyilvántartás-vezetés fog történni 

a telephelyen 

 

 

A beérkező és távozó állatok száma, ideértve adott esetben a 

születést és az elhullást is.  

Takarmányfogyasztás 

Trágyatermelés 

2. Brojlerek tartására szolgáló épületek ammónia kibocsátása 

Az elérhető legjobb technika a BAT-

következtetés szerint  

A baromfitelepen alkalmazott technika   

Mesterséges szellőztetés és nem szivárgó 

itatórendszer (tömör padló és mélyalom esetén). 

A nevelőépületekben optimális mennyiségű 

alomanyagot (szecskázott szalma) egyenletesen, 

manuálisan 3-10 cm vastagságban terítik majd 

szét, amely mennyiség nem okoz felesleges 

trágyaképződést (a padozat vízzáróan szigetelt, 

tömör padló) 

A nevelőépületek szükséges légcseréjét 

természetes és mesterséges úton fogják 

biztosítani. 

A telep szellőzőrendszerét ráccsal lezárják 

 

Az alom mesterséges szárítása beltéri levegővel 

(tömör padló és mélyalom kombinációja esetén). 
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Az alkalmazni kívánt takarmányozási technológia 

megakadályozza a takarmány és a víz 

szétszóródását, csöpögését, elfolyását, ezáltal az 

alom is szárazon tartható 

Az itatórendszer szelepes lesz, azaz egy 

vízszintes cső, amelybe kisméretű, csepegés 

mentes szelepek vannak beépítve, folyamatosan 

rendelkezésre áll majd egy-egy csepp víz, 

szelepenként a csirkék számára. 

legfeljebb 2,5 kg végső tömegű brojlerek tartásra szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó 

ammóniakibocsátásra vonatkozóan 

NH3-ban kifejezett ammónia  

0,01 - 0,08 (NH3 kg-ja/férőhely/év) 

A kibocsátás vállalt szintje: 

0,08 (NH3 kg-ja/férőhely/év) 
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2. sz. melléklet az 5384-42/2022. sz. határozathoz 

Adatrögzítés és jelentéstétel a Főosztály részére 

 

Beszámoló 
Beszámolás 

gyakorisága 
Beadási határidő 

Éves hulladék bejelentés 

2.5. pont 
évente március 1. 

P1 pontforrás kibocsátásának ellenőrzése 
méréssel  

3.4.1.2.1 pont 

5 évenként, első 
ízben az üzembe-
helyezést követő 4 

hónapon belül. 

mérést követő 30 napon belül 

Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés 
(LAL)  

3.5.1. pont  

egyszer 
határozat 1.6. pontja szerinti 

bejelentéssel egyidejűleg 

Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben 

bekövetkező változás  

3.5.2. pont 

eseti 
változás bekövetkezésétől számított 

30 napon belül 

Légszennyezés Mértéke (LM) éves jelentés 
3.5.3. pont 

évente március 31. 

Energia hatékonysági belső audit 

6.3. pont 
5 évente 

engedély ötéves felülvizsgálatával 
egyidejűleg 

Üzemi kárelhárítási terv benyújtása 

9.2. 
egyszer 

határozat 1.6. pontja szerinti 
bejelentéssel egyidejűleg 

Éves környezetvédelmi jelentés 

10.3. pont 
évente június 1. 

E-PRTR-A adatlap 

10.4 pont 
évente március 31. 

Havária események összefoglaló jelentése 

11.1. pont 
eseti 

az eseményt követő  

legrövidebb időn belül 

Panaszt részletező beszámoló megküldése 

11.2. pont  
eseti 

panasz beérkezését követő  

1 hónapon 

Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat 

11.4. pont 
5 évente legkésőbb 2027. szeptember 1. 

Felügyeleti díj  

13. pont 
évente február 28. 

A tevékenység szüneteltetése vagy 
felhagyása 14.1 pont 

eseti 
A tevékenység szünetelte-tését 

vagy felhagyását megelőző 30 nap 

Állapotrögzítő beszámoló készítése és 

benyújtása  

14.3. pont 

egyszer 
tevékenység szüneteltetését, 

felhagyását követő 30 napon belül 

 

 

 


