
 

 

 

 

Ügyszám: 

Ügyintéző: 

 

Telefon: 

5471-22/2017 

Linczer Norbert /  

dr. Antalóczy Sándor  

(42) 598-930/ 221 /150 

Tárgy: 

 

 

Hiv. szám: 

Melléklet:  

Nyírjákó 092/7 hrsz.-ú területen állati 

melléktermék feldolgozóüzem egységes 

környezethasználati engedélye  

- 

2 db 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) 

 

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYT 

azon belül 

a légszennyező pontforrásokra levegőtisztaság-védelmi engedélyt ad 

a Nyírjákó 092/7 hrsz.-ú területen állati melléktermék feldolgozóüzemre az I. részben megjelölt 

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

 

I. 

Környezethasználó adatai 

Környezethasználó neve:  Baromfi-Coop Kft. 

Székhelye:  4030 Debrecen, Vécsey u. 34. 

KSH azonosító:   11550080-0147-113-09 

KÜJ száma:   100 229 600 

 

II. 

Telephely adatai 

Telephely címe:   4541 Nyírjákó,092/7 hrsz. 

Telephely helyrajzi száma:  Nyírjákó,092/7 hrsz. 

Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer szerint: 

Telephely neve:   Állati melléktermék feldolgozóüzem 

EOV koordinátái:  X =302 445; Y =877 350 

KTJtelephely szám:   102 710 149 

Létesítmény neve:   Állati melléktermék újra feldolgozóüzem 

 EOV koordinátái:    X =302 449; Y =877 435 

KTJIPPC létesítmény szám:   102 710 150 
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A létesítmény szennyező forrásai: 

Szennyező forrás megnevezése EOVx  EOVy  

Trágyafermentáló  302 480 877 366 

Alapanyag tároló épület 302 426 877 383 

Trágyafogadó épület 302 423 877 293 

 

 

III. 

Engedélyezett tevékenység/létesítmény adatai 

 

Megnevezés: állati melléktermékek újrafeldolgozása  

Besorolás:  a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  

szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 10. pont alapján:  

Állati anyagok feldolgozása /Állati tetemek vagy állati melléktermékek ártalmatlanítása 

vagy újrafeldolgozása 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással./   

TEÁOR kód: 3821    

NOSE-P kód: 105.14 – Állati maradványok újrahasznosítása  

Kiépített termelési kapacitás: 11.000 t/év 

 

Az alkalmazott technológia megfelelése az elérhető legjobb technikának: 

- A trágyafeldolgozó üzem működése pontosan szabályozott, dokumentált. 

- A beérkezett alapanyagokat környezet szennyezését kizáró módon tárolják felhasználásig. 

- A tevékenység végzése során veszélyes hulladék nem termelődik.  

- A tevékenységet technológiai utasítás alapján végzik, amely tartalmazza a beérkező 

alapanyagok fajtáit, összetételét, származási helyét és mennyiségét.  

- Nyilvántartást vezetnek a víz– és energiahasználatról, a felhasznált alapanyagok mennyiségéről 

és a keletkező hulladékról.  

- Az alapanyagok beszállítását fedett, vagy zárt gépjárművel végzik.  

- A tevékenység fő részét a fermentálást és a késztermék előállítását, csomagolását zárt térben 

végzik.  

- A fermentálóban az üzemi terület kéregerősített simított betonaljzattal rendelkezik, S54 cement 

és penetron admix betonadalék adagolással.  

- A trágyatároló tér megépítésével a beérkező baromfitrágyát zárt térben tárolják.  

- Az üzem tisztítása, takarítása slagos felmosással történik.  

- A telephely közvetlen zajvédelmi hatásterületén zajtól védendő létesítmény nincs. A létesítmény 

technológiája, és a telep működési szabályzata alapján zajvédelmi szempontból megfelel a BAT 

szerinti gazdaságossági szempontból legésszerűbb és a környezet védelmét megfelelően 

biztosító technológiák követelményeinek.  

- A telephelyi tevékenységek (pl. anyagok szállítása, termékek és hulladékok eltávolítása) 

megfelelő tervezése.  

- Folyamatosan biztosítják majd a szükséges üzemi körülményeket (karbantartás).  

- Javítási és karbantartási program megvalósítása, a szerkezetek és berendezések jó működési 

állapotának biztosítására és a berendezések tisztántartása érdekében.  
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- A technológiai rendszereket folyamatosan figyelemmel kísérik, a szükséges beavatkozások 

azonnali elvégzése érdekében.   

- A környezetvédelmi feladatokat környezetvédelmi megbízott látja el.  

- Jelen technológia alkalmazása az elérhető legjobb technikának minősül, mely alkalmazásával 

biztosítható a környezetterhelés minimális szinten tartása.    

 
IV. 

A tevékenység végzésének feltételei 

1. Általános előírások 

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

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

jogszabályokban foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a Főosztály által 

elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét képezi.  

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

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

betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére. Amennyiben a 

környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Főosztály a tevékenységet 

korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt 

visszavonhatja, és a környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi. 

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

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

változást követő 15 napon belül írásban bejelenteni. 

 

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

megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő (szaghatás csökkentő berendezés 

alkalmazása, meglévő berendezés leválasztási hatásfokának növelése, stb.). Ha a levegő lakosságot 

zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység 

korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható. 

1.5. Az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenység megkezdésének 

időpontját, a tevékenység megkezdését megelőzően legalább 8 nappal írásban be kell jelenteni a 

Főosztálynak. 

 

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 
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kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott 

hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént. 

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

gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező 

más anyagokkal összekeverni tilos. 

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

másnak átadott hulladékról az adott telephelyen köteles nyilvántartást vezetni a vonatkozó jogszabály 

szerinti adattartalommal. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak 

alapján az adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a hatósági ellenőrzések 

során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa. 

A környezethasználó a nyilvántartást anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként, 

naprakészen köteles vezetni. 

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

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

mennyisége 

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot, 

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

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

A környezethasználó az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a 

kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint 

illetékes Főosztálynak köteles bejelenteni.  

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton, az Általános Nyomtatványkitöltő Program 

(ÁNYK) használatával kitöltött űrlapokon teljesíthető. 

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

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

mennyisége: 500 kg. 

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

 

3. Levegőtisztaság-védelem 

A Nyírjákó 092/7 hrsz-ú földrészleten tervezett baromfitrágya feldolgozó üzem D1 diffúz légszennyező 

forrás létesítéséhez és üzemeltetéséhez a levegőtisztaság-védelmi engedélyt az alábbiak szerint adom 

meg: 

3.1. Védelmi övezet  

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

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

kialakítania. 

3.1.2. A Főosztály a D1 Baromfitrágya feldolgozó üzem jelű és megnevezésű diffúz forrás védelmi 

övezetét a Nyírjákó 092/7 hrsz-ú ingatlan határától számított 541 méter széles sáv által lehatárolt 

területben határozza meg. A védelmi övezetet ábrázoló térképmásolat a határozat 2. számú melléklete.  

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

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

működésével összefüggő építményt. 

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

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. 
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3.2. Bejelentésre köteles diffúz források   

Forrás jele Megnevezése 

D1 

Baromfitrágya feldolgozó 

üzem 

3.3. Levegővédelmi követelmények 

3.3.1. Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. 

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

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

használatát ne zavarja. 

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

működtethető és tartható fenn. 

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

az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles. 

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

üzembentartója köteles gondoskodni.  

 

3.4. Adatszolgáltatás 

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

éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell benyújtania a Főosztály részére.  

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

bejelentéssel egyidejűleg a diffúz légszennyező forrásokra levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést 

(LAL) kell tennie a Főosztály részére. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező 

változásokat a változás bekövetkezésétől – beleértve a tevékenység megszüntetését is – számított 30 

napon belül be kell jelentenie a környezetvédelmi hatóság részére. 

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

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

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

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

benyújtott dokumentációt legalább 5 évig meg kell őrizni.  

 

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

5 év.  

A levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet az ötéves felülvizsgálati dokumentációval 

egyidejűleg kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére legkésőbb 2022. június 30-ig. 
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4. Természetvédelem 

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

maradjanak nyitva, így elkerülhető, hogy azokba védett kétéltűek, hüllők hulljanak bele. 

Amennyiben ez mégis előfordulna, azokat a betemetés, betonozás előtt el kell távolítani. 

4.2. Amennyire lehet a burkolt területek arányát szorítsák a lehető legkevesebbre, törekedjenek minél 

nagyobb kiterjedésű zöldfelületek létrehozására. 

4.3. Az épületek, építmények tervezése, kivitelezése során kerüljék a környezetből kitűnő, élénk, 

szokatlan színeket. 

4.4. A telep tájba illesztését többszintű takarófásítás (elsőrendű fafajok, másodrendű fafajok, cserjék) 

alkalmazásával kell megoldani, a telephely ingatlanán belül. A takarófásítás létrehozása során az 

invazív (pl.: akác, amerikai kőris, bálványfa, zöldjuhar) és idegenhonos (pl.: nemesnyár, nyugati 

ostorfa, japánakác) fajok nem telepíthetőek, kizárólag tájhonos fa-és cserjefajok nemesítetlen 

változatait lehet alkalmazni. A takarófásítást legkésőbb a tevékenység megkezdésétől 

számított 1 éven belül szakszerűen (talajelőkészítés majd csemeteültetés) el kell telepíteni, 

és a telep üzemelési ideje alatt fenn kell tartani (ápolás, pótlás). A telepítést hitelt érdemlően 

bizonyítani szükséges (fotók, számla stb.) a Főosztály felé a létesítéstől számított 30 napon 

belül! 

4.5. Az éves környezetvédelmi jelentésben szerepeltetni szükséges a többszintű védőfásítás elérése 

érdekében tett intézkedéseket! 

4.6. Olyan kiegészítő műszaki megoldást kell tervezni, és a kivitelezés során megvalósítani, amely 

biztosítja a tüzivíz tározóból bármely állatfaj számára a kijutás lehetőségét (pl.: geotextil, georács 

rézsűre rögzítése), e nélkül a tározó nem üzemeltethető. 

4.7. Gondoskodni kell arról, hogy az egér- és patkánymérgezés során ne használjanak olyan mérget, 

amely közvetlenül vagy közvetve veszélyezteti az elpusztult rágcsáló egyedeket elfogyasztó védett 

állatokat. A mérgezés során elpusztult állatokat össze kell gyűjteni. 

 

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 követelményei szerint eljárni. 

6.2. A környezethasználó köteles az éves felhasználást nyilvántartani: 

- a létesítményben felhasznált alapanyagról és energiáról, 

- a létesítményben felhasznált vízmennyiségről. 

6.3.  A létesítmény energiahatékonysági mutatószámát évente meg kell határozni, melyet az éves 

jelentésben szerepeltetni kell. 

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

energiahatékonyságával kapcsolatos belső auditálást elvégezni. Az auditnak fel kell tárnia minden, az 

energiafelhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. 
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7. Szakhatósági előírások 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/4988-1/2017.ált. számú 

(saját szám: 3882-1/2017.) szakhatósági állásfoglalása alapján: 

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

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

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

Korm. rendelet és a valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 

21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

 

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

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

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

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

együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség 

romlást. 

7.3. 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. 

7.4. A telep vízilétesítményeinek kialakítása és üzemeltetése vízjogi engedély köteles a 

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

jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, 

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

továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz 

(üzemeltetési engedély). 

A vízilétesítmények kialakítása csak a vízügyi hatóság által kiadott jogerős vízjogi létesítési 

engedély, az üzemeltetése jogerős vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg.  

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

minőségének ellenőrzésére - vízjogi létesítési engedély beszerzésével – talajvízfigyelő monitoring 

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

hatósággal egyeztetve, a vízjogi létesítési engedély megszerzésére irányuló eljárásban kell 

meghatározni. A talajvíz figyelő kutakra vonatkozó vízjogi létesítési engedély beszerzését a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál kell kezdeményezni. 

7.6. A szennyvízgyűjtő aknák kialakítását követően vízzárósági próbát kell végezni és az arról készített 

jegyzőkönyvet a vízjogi üzemeltetési engedély kiadására vonatkozó kérelemmel együtt meg kell küldeni 

a vízügyi hatóság részére. 

7.7. A tevékenység végzése során igénybevett 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.  

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

érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani. 
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8. Szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos előírások 

8.1. Kulturális örökségvédelem: 

- A tárgyi létesítmények kialakítása során az elsődleges földmunkák (humuszmentés, munkaárok  

földtömeg kiemelése) csak régészeti megfigyelés mellett végezhetők.  

- A tárgyi létesítmény műszaki átadás-átvételi és üzemeltetési engedélyének hozzájárulásához  

feltétel a régészeti kutatás ellátását igazoló régészeti dokumentum bemutatása.  

8.2.  Termőföldvédelem: 

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

bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos termőföldeken a talajvédő-gazdálkodás 

feltételei nem romolhatnak, a termőföld talajidegen anyagokkal nem szennyeződhet. 

Termőföldön talajidegen-, vagy veszélyes anyag még átmenetileg sem tárolható.  

9. Környezetkárosodás megelőzése 

A környezethasználónak a telep üzemi kárelhárítási tervét a rendelet szerinti tartalommal, 5 példányban, 

szakértői aláírással ellátva, legkésőbb a határozat rendelkező rész 1.5. pontja szerinti bejelentéssel 

egyidejűleg be kell nyújtani a Főosztályhoz jóváhagyásra. 

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

személy készítheti el. 

 

10. Jelentéstételi, felülvizsgálati kötelezettség 

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

események bármelyikének bekövetkezése esetén: 

- Tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások. 

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

és sürgős beavatkozást igényel. 

A Főosztály ügyeleti telefonszáma: 30/620-70-07; fax száma: 42/598-941. 

A környezethasználó köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát 

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

csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. A környezethasználó köteles 

feljegyzést készíteni valamennyi eseményről.  

A Főosztály részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes 

okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék minimalizálása 

érdekében tett intézkedések leírását. 

10.2. A környezethasználó köteles minden évben április 30-i határidővel a benyújtást megelőző 

naptári évre vonatkozó „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani a Főosztály részére. A 

jelentésnek meg kell felelnie a jogszabályok és a Főosztály által támasztott követelményeknek, és a 

fentebb előírtakon – 6.3. pont - túl tartalmaznia kell a következőket: az engedély előírásainak való 

megfelelést, az alkalmazott technológiát, a mintavételi eredmények értékelését, panaszokat, havária 

eseményeket. Az éves jelentésben értékelni kell az alkalmazott technológia elérhető legjobb technikának 

való megfelelését. Be kell mutatni, hogy milyen intézkedéseket és fejlesztéseket hajtottak végre az 

elérhető legjobb technika követelményeinek kielégítése érdekében. 

10.3. 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 
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időpontjában a Főosztály részére át kell adni. A környezethasználó köteles a panaszok beérkezését 

követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a Főosztálynak benyújtani. 

10.4. A környezethasználó rendszeres jelentéstételi kötelezettségeit a határozat 1. sz. melléklete 

részletezi. 

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

vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított 

négy éven belül, de legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint 

felül kell vizsgálni.  

A felülvizsgálati dokumentációt legkésőbb 2022. június 30-ig kell a Főosztályra benyújtani.  

 

11. Menedzsment 

11.1  A környezethasználó köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni. 

11.2 A környezethasználó köteles a környezetvédelmi megbízott nevének és elérhetőségének 

(levélcím, telefonszám) változását közölni a Főosztállyal. 

11.3  A környezethasználó köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek 

felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a dolgozók azon tagjai számára, akiknek a 

munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről nyilvántartást kell vezetni. 

11.4  A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, 

képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie. 

12. Felügyeleti díj 

A környezethasználó éves felügyeleti díjat köteles fizetni. A díj mértéke 200.000,- Ft azaz kettőszázezer 

forint, amelyet egy összegben átutalási megbízással kell teljesíteni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00299695-00000000 számú előirányzat-

felhasználási számlájára.  

A felügyeleti díjat minden év február 28-ig kell megfizetni, az előzőekben meghatározottak szerint.  

Amennyiben a tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni 

tevékenység megkezdését követő 30 napon belül. 

Késedelmes teljesítés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. 

 

13. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások 

13.1 Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely felhagyása esetén intézkedni kell a környezet-

szennyezés, ill. környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet 

helyreállításáról. A tevékenység szüneteltetésének és felhagyásának tényét (azt megelőző 30 nappal) 

be kell jelenteni a Főosztály részére. 

13.2 Az engedélyhez kötött tevékenység szüneteltetéséhez, felhagyásához a környezethasználónak 

az akkor fennálló állapotnak megfelelő állapotrögzítő beszámolót kell készítenie és a tevékenység 

szüneteltetését, felhagyását követő 30 napon belül írásban benyújtania a Főosztályhoz, annak 

érdekében, hogy a tevékenység szüneteltetése, felhagyása következtében visszamaradó környezetre 

gyakorolt hatások megítélhetők legyenek, amely alapján a Főosztály a szükséges környezetvédelmi 

intézkedéseket meghatározza. 

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

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

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

vonatkozó környezetvédelmi nyilatkozatát a telephely és a székhely szerint illetékes Főosztály számára 

megküldeni. 
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V. 

Érvényesség 

A IV. részben megadott előírások betartása esetén 

az egységes környezethasználati engedély, valamint  

a légszennyező források levegőtisztaság-védelmi engedélye  

5 évig érvényes 

jelen határozat jogerőre emelkedésének napjától. 

Jelen engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek megfizetésére az ügyfél köteles. 

Az ügyfél az eljárás 1.050.000,- Ft. igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem 

keletkezett. 

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

mellékletekkel együtt érvényes. 

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

jogerőre. 

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

Főosztályhoz 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. 

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

jogorvoslat keretében támadható meg. 

Az engedélyezési eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja 525.000,- Ft.  

Természetes személyek és Civil szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 

10.500.- Ft. 

A fellebbezési díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 

10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés 

benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. 

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

Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet.  

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtásra nincs lehetőség. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

A Baromfi-Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey u. 34.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró 

Molnár Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály út 41.) 2017. április 13.-án a 

Nyírjákó 092/7 hrsz.-ú területen állati melléktermék feldolgozóüzemre vonatkozó egységes 

környezethasználati engedély iránti kérelmet nyújtott be a Főosztályra.  

A benyújtott dokumentáció munkarészeinek kidolgozásában szakértői jogosultsággal rendelkező 

szakértők vettek részt. 

 

A tervezett tevékenység: 

A Baromfi – Coop Kft. 2014. évben Nyírjákó község külterületén 092/7 hrsz. baromfi trágya feldolgozó 

üzemet létesített azzal a céllal, hogy valamennyi baromfi telepéről, a vágó üzemből és a 
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továbbfeldolgozó üzemből származó melléktermékeket (baromfi trágyát, víztelenített csirketrágyát, 

iszapot és biológiai tisztítás után keletkezett préselt iszapot) ártalmatlanítsa és ezekből magas 

hozzáadott értékű termékeket állítson elő. 

 

Az üzem kapacitása 11.000 t/év  30 t/nap (365 nappal számolva) lesz. Eddig a telep 10t/nap alatti 

kapacitással működött az állategészségügyi hivatal engedélye alapján.   

 

A telephely elhelyezkedése: 

A telek nagysága: 23709 m
2
, azaz 2,3709 ha.   A telek keleti területrésze jelenleg beépített, ahol 

meglévő trágyafermentáló, alapanyag tároló (régi komposztáló) és készáru raktár tálható. A jelenlegi 

beépített terület: ~4985,82 m
2
.  A beépítettség mértéke: ~21%. 

A fejlesztés eredményeként a meglévő trágyafermentáló, alapanyag tároló (régi komposztáló) és 

készáru raktár mellé, a telephely nyugati területrészén egy trágya fogadótér kerülne kialakításra.   

Jelen terv területe (Nyírjákó 092/7 hrsz.) Nyírjákó Község külterületének a délkeleti területrészén 

(Rohod, Vaja irányába), a közigazgatási határtól mintegy 400 méterre, mezőgazdasági területek 

(gyümölcsös, szántó) szomszédságában helyezkedik el. 

A telephely megközelítése a 41. sz. - Nyíregyháza-Beregsurány elsőrendű főút 40+782 km szelvényénél 

Baktalórántháza felé letérve a 4105 Anarcs- Nyírbátor összekötő úton lehetséges. 

A vizsgált terület telekhatárához mérve a legközelebbi lakóingatlanok Nyírjákó településen a Diószegi 

Sándor és Táncsics Mihály utcai lakóterületen találhatók a tervezési terület telekhatárától észak-nyugatra 

kb. 1050 méter távolságra. 

A helyi településrendezési tervek szerint a Nyírjákó, Diószegi Sándor és Táncsics Mihály utcai 

lakóingatlanok „falusias lakóterület” (Lf) övezeti besorolásban vannak. 

A telephely közvetlen környezetében Mezőgazdasági területek (Ma) találhatók. 

Létesítmények 

Trágyafermentáló üzem: A tervezett tevékenység a birtokközpontként szolgáló Nyírjákó 092/7 hrsz.-ú 

ingatlanon, az épületek szabadon álló módon történő elhelyezésével kerül telepítésre. A fermentáló 

épület üzemi része két nagyobb és ahhoz kapcsolódó kisebb területű üzemi blokkból áll. Az üzemi rész 

szabályos téglalap alakú. A déli hosszanti homlokzaton kapcsolódik egy alapanyagtároló helyiség. Az 

üzemi tér véghomlokzatához csatlakoznak a csomagoló helyiség, a szociális blokk, a technológiai torony 

épület, valamint a kiszolgáló helyiségek. 

Trágyafermentáló helyiségei: 

 Fermentáló: simított beton, 2421,95 m
2
 

 Csomagoló: simított beton, 313,28 m
2
 

 Vezérlő: simított beton, 6,59 m
2
 

 Közlekedő: gresslap, 5,85 m
2
 

 Öltöző: gresslap, 7,20 m
2
 

 Zuhanyzó: gresslap, 2,92 m
2
 

 Kézmosó-WC: gresslap, 2,04 m
2
 

 Vízkezelő: simított beton, 5,69 m
2
 

 Kazánhelyiség: simított beton, 41,45 m
2
 

 Tüzelőanyag raktár: simított beton, 45,94 m
2
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Trágyafermentáló vízilétesítményei: 

Vízellátás létesítményei: 

1 db Mf.kút és kútgépészet 

1 db tüzivíz tároló 400 m
3
 - es 

174 fm 63 KPE vízvezeték 

8,0 fin rácsos ülepítőteres folyóka 

1 db előülepítő akna 0,6 m
3
-es 

1 db homokfogó akna 

27,0 fin NA 200 KG PVC vezeték 

1 db olajfogó műtárgy (AS-TOP) 

 

Szociális szennyvízelhelyezés létesítményei: 

1 db szennyvízakna 5,0 m -es 

12,0 fm NA 110 KG PVC bekötő vezeték 

 

Technológiai szennyvízelhelyezés létesítményei: 

1 db techn. szennyvíz gyűjtő akna 50,0 m
3
-es 

1 db szennyvíziszap gyűjtő akna 50,0 m
3
-es 

35 fm NA 63 PE vezeték 

2 db Flyth szivattyú (Verderflex) Q= 3,2 l/s, H= 19,0 m, P= 5 kW 

Csapadékvíz elvezetés-, és elhelyezés létesítményei: 

CS-l -0-0 jelű  KG PVC NA 300  163,0 m 

CS-2 -0-0 jelű  KG PVC NA 300  122,0 m 

CS-3 -0-0 jelű  KG PVCNA 300  165,0 m 

1 db csapadékvíz tározó Földmedrű (12m x 10,5m x 2,0m) 250 m
3
  

15 db Víznyelő akna (40 x 40)     

 

Készárú raktár épület:  

Egyterű csarnoképület, az északi homlokzaton szabad falnyílással, Raktártere aszfaltburkolatú. Hasznos 

alapterülete: 469,15 m
2 

 

Alapanyag tároló épület:  

Korábban Iszapkomposztáló épületként volt hasznosítva, mely a továbbiakban alapanyag tárolóként fog 

funkcionálni. A épület kialakítása egymással párhuzamos elhelyezésű osztott terű, a keleti oldalon 

áthajtó rendszerű gépészeti aknával. Három oldalról tömör vasbeton fal térelhatárolás, negyedik, nyugati 

oldalon nyitott, rámpás felhajtó kialakítással. Fedése alacsony hajlásszögű nyeregtető. Az épülethez 

tartozik még egy 10 m
3
-es csurgalékvíz gyűjtő akna. Hasznos alapterület: 776,14 m

2 

 

Trágyafogadó épület (tervezett):  

A meglévő trágyafermentáló, komposztáló és készáru raktár mellé, a telephely nyugati területrészén egy 

trágya fogadó tér (almostrágya (istállótrágya) fogadó épület) kerülne kialakításra. Az Épület külső 

megjelenése, egyszerű nyeregtetős épületforma. Trapézlemez burkolat a tetőfedése (szürke színben). 

Oldalfal 4,0 magasságig vasbeton támfal (szürke színben) a keleti-nyugati-északi oldalon. A déli oldalon 

1,55m magas zsalukő lábazati fal épül. Ezek felett az oldalfal trapézlemez burkolatot kap. Épület belső 

kialakítása Egy térből áll, tárolótérre és közlekedő sávra osztva. A két rész egy csurgalék vízelvezető 

rácsos csatorna választja el egymástól. A belső méretezett acél tartóoszlopok védőbetonnal lesznek 

ellátva. Hasznos alapterület: 1468,83 m
2 
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Épület megnevezése Hasznos alapterülete: 

Trágyafermentáló 3440,53 m
2
 

Készáruraktár 469,15 m
2
 

Alapanyag tároló (régi iszapkomposztáló) épület 776,14 m
2
 

Meglévő Összesen: ~4685,82 m
2
 

Trágyafogadó épület (tervezett) 1468,83 m
2
 

Meglévő és tervezett összesen: ~6154,65 m
2
 

 

Az  üzem tevékenységének és technológiájának leírása:  

A trágyafeldolgozó üzemben 3 db japán HOSOYA típusú, folyamatos üzemmódú trágyafermentáló 

berendezést üzemeltetnek. Az üzemben a mélyalmos trágyát, a kisvárdai vágóüzemből származó 

víztelenített csirketrágyát és a petneházi továbbfeldolgozó és keltető üzemből (a két üzemnek egy közös 

biológiai szennyvíztisztító üzeme van) származó víztelenített biológiai iszapot használják alapanyagként.  

(Mind a tenyész telepeken, mind a brojler telepeken 2013. szeptember hónapjából hőkezelt, portalanított 

szalma pellet anyaggal almoznak, amelynek magas nedvszívó képessége nemcsak kiváló 

alomminőséget, hanem alacsony nedvességtartalmú, ún. száraz, mélyalmos csirketrágyát eredményez.)  

A fermentor kádakban irányított és szabályozott fermentáció zajlik le.  A keverő lapátos fermentorokba 

az év minden napján 30 tonna alapanyag betárolása történik. A fermentáció levegő befúvással az 

alapanyag keverésével és 4 óránkénti átforgatásával 14 nap alatt zajlik le. A bejövő alapanyag 

nedvesség tartalma (alapanyag típustól függően 20-40 % nedvesség tartalmú. Ahhoz, hogy a 

fermentáció elinduljon és intenzív legyen, az alapanyagot víz (beszállított technológiai szennyvíz) 

hozzáadásával 40-45 % nedvesség tartalomra kell beállítani.  

A fermentáció végén 14 nap után a fermentum nedvesség tartalma 22-28 %-ra csökken. Az intenzív 

keverés és levegő befúvás következtében heves mikrobiológiai folyamatok zajlanak le, amelyek az 

alapanyag hőmérsékletét több napon keresztül 60-70 Celsius fokra melegítik. Már a fermentáció során a 

tartósan magas hőmérséklet miatt a gyommagvak elvesztik csírázó képességüket és több patogén 

baktérium telepszáma is jelentősen gyérül.  

A következő technológiai folyamat a fermentum intenzív szárítása a 22-28 %-ról 10-11 nedvesség 

százalékra. Ezt a gyors szárítást 125-130 Celsius fokos levegővel érik el. A behatási idő 30-35 perc. A 

hosszantartó 125 Celsius fok feletti hőhatás következtében valamennyi patogén baktérium elpusztul.  

A leszállított és steril alapanyagot ezután por frakcióra megdarálják és ez a darált steril fermentum lesz a 

további késztermékek alapanyaga.  

A végső késztermék granulált formában kerül csomagolásra, de mielőtt a granuláló technológiai 

folyamatot elvégzik, az előtt a natúr fermentumot alapanyagként – a vevői és a felhasználói igényeknek 

megfelelően – komplex összetett szerves és szervetlen tápanyagokkal egészítik ki. Ez a kiegészítés 

tulajdonképpen egy takarmány keverő üzemű technológiában zajlik. A készre formulázott termék 

receptúrázása és homogén elkeverése számítógép vezérlés irányításával történik. Ezt követően történik 

meg a granulálás. A granulátum hőmérsékletet (80-95 C fok) hűtéssel beállítják 20-25 Celsius fokra. A 

technológiai rendszerben lehetőség van olyan, a granulátum felszínére iktatott bevonatolásra, amelyben 

mikro komponenseket, illat és aroma anyagokat és bio stimulátorokat juttatnak a termékre. Az elkészült 

terméket vevői igényeknek megfelelően csomagolják 5-10-25-1000 kg-os kiszerelésben.  

A keletkezett késztermékek eltarthatósági ideje csomagolva 12 hónap. 

Az oltóanyagként használt baktérium flóra a hazánkban természetben előforduló baktériumok közül, a 

baromfitrágyában lévő szerves anyagok lebontásával hőt termelőbaktériumok. 

A fermentációs ciklus végén nem történik meg a fermentorok teljes leürítése. A fermentor alján marad 3-

5 cm vastagságban fermentált trágya, ami folyamatosan a keverő lapátok által keveredik a friss 
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trágyával, így beoltva azt. A keverő 4 óránként ér ugyanarra a pontra, így biztosítja a folyamatos üzemet. 

A fermentációs egységek (kádak) folyamatos üzeműek, mind a kádak mérete, mind a beadagolt anyag 

mennyisége és a kétszintes keverőlapátok sebessége úgy van méretezve, hogy a 14 napos 

fermentációs folyamat alatt a trágya 360 fokos körpályát ír le és a végponthoz érkezve, a fermentáció 

lezajlik és a fermentált késztermék elhagyja a kádakat a granulálás – hűtés – csomagolás irányába. A 

folyamatos üzemmódot az teszi lehetővé, hogy a kitárolás ütemével (mennyiségével) megegyező, nyers 

fermentálatlan trágyát juttatnak be a fermentorokba. 

Az üzem egész területén trágyalével szennyezett technológiai víz sehol nem keletkezik.  

Az üzem működése közben kizárólag a gépi berendezéseket kiszolgáló személyzet (2 műszak x 2 fő) 

szociális, kommunális vízellátását, illetve szennyvíz elhelyezését szükséges biztosítani. 

 

Szellőzés: A technológiában elszívás nincs, a trágyatárolás, a fermentálás során keletkező bűzös gázok 

és a vízgőz az épület tetőgerincén kialakítandó természetes szellőzéssel fog távozni a környezetbe.  

 

Vízellátás: A telephely vízellátása 1 db mélyfúrású kúttal lesz biztosítva, a telepen belüli hálózat 

kialakításával. 

A telephelyen kialakításra került egy 400 m
3
-es nyílt földmedrű tüzivíz tározó is, 4 db vízkivételi hellyel 

kiépítve. 

Szennyvízelhelyezés:  

Kocsimosóban keletkezett szennyvíz: 

A kocsimosóban keletkező szennyezett mosóvizek a mosó belső szélére épített gyűjtő aknába kerülnek. 

Az aknából NA 200 KG PVC csatornán keresztül az olajfogó aknába jut a szennyvíz, majd onnan a 

technológiai szennyvízaknába. 

- tehergépkocsi mosás vízigénye: 5,0 db x 0,3 m
3
 = 1,5 m

3
/nap, 300 m

3
/szezon 

A technológiai aknából egy szivattyú segítségével a szennyvíziszap gyűjtő aknába kerül a szennyvíz 

ahonnan az a száraz alomra kerül kilocsolásra. 

Szociális szennyvíz: 

A telephely környezetében települési szennyvízközmű hálózat nem üzemel. Az átmenetileg 

gyűjtőaknában tárolt szociális szennyvizet a Baktalórántházi szennyvíz telepre szállítják fogadó 

nyilatkozat alapján. 

A gyűjtés csak zárt és megfelelően szigetelt szennyvízgyűjtő aknában történik. 

Technológiai szennyvíz, mint alapanyag:  

Korábban a szennyvíztelepekre a nyírmadai trágyatároló telepre beszállított technológiai szennyvíz a 

nyírjákói telepre kerül ezentúl beszállításra. A technológiai szennyvízaknában (50 m
3
) összegyűjtött és 

beszállított szennyvíz egy szivattyú segítségével a szennyvíziszap gyűjtő aknába kerül át, majd onnan a 

száraz alomra kerül kilocsolásra.  

 

Beszállított tech. szv. 
Rohod, Berkesz, Nyíribrony, Pusztadobos, 

Nyírkércs, Petneháza, Kisvarsány, Bakta 
1500,0 m

3
/év 

kocsimosó 5 db x 3000 l/db 1,5 m
3
/d 300 m

3
/év 

Összesen  1.800 m
3
/év 
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Csapadékvíz-elhelyezés:  

A belső közlekedő rész szilárd burkolattal ellátott. Az épületről ereszcsatornákkal összegyűjtött 

csapadékvíz ejtőcsövön keresztül kerül a gyűjtővezetékbe. A tetőről lefolyó csapadékvíz a burkolt 

felületre lehulló csapadékvízzel együtt kerül összegyűjtésre és bevezetésre a csapadékvíz tározóba. 

A tető felületről lekerülő szennyezetlen csapadékvíz NA 200 KGPVC csövön, majd NA 300 KG PVC 

vezetéken keresztül kerül bevezetésre a csapadékvíz tározóba. 

A burkolt felületre lehulló csapadékvíz 15 db 40x40 homokfogós víznyelő aknán keresztül kerül 

összegyűjtésre és elvezetésre NA 300-as KG PVC csövön (498 fm) keresztül a csapadékvíz tározóba. A 

tározó térfogata 250 m
3
, 

A burkolatlan területek csökkentik az elvezetésre kerülő csapadékvizek mennyiségét. Ezt a csökkentő 

hatást figyelembe véve került meghatározásra az elvezetésre kerülő csapadékvíz hozama és volumene. 

Záportározó: 

A burkolt út felületről, tetőfelületről kerül csapadékvíz a (CS-I-O CS- 2-O CS-3-0-0) csatornákba és 

bevezetésre a tározóba. A tározóban a szikkasztás lehetséges! A tározó tűzivíz tározóként is működhet. 

A zápor tározó jellemző méretei, adatai: 

Mérete: 12,0 x 10,5 x 2,0 m = 250 m
3
 

A tározóban összegyülekező vízmennyiséget (52,14 m
3
) 5 nagycsapadék esete után szükséges kiüríteni 

a füves területre kilocsolni. 

 

Hulladékkezelés 

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

 

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

mennyiségre tekintettel munkahelyi gyűjtőhelyen. A veszélyes hulladékokat az arra a környezetvédelmi 

hatóságtól engedéllyel rendelkező kezelőnek fogják átadni 6 hónapos gyakorisággal. 

A munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjthető hulladékok maximális mennyisége 500 kg. 

A tevékenységből származó kommunális szilárd hulladékok gyűjtése és szállításig való tárolása 

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

elszállítása Nyírjákó település közszolgáltatójával kötött szerződés alapján fog történi.  

 

A kérelem elbírálása: 

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. A díj mértéke a Díjrendelet 3. melléklet 9. pontja alapján 

1.050.000,- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj a Főosztály 5471-1/2017. sz. végzése alapján megfizetésre 

került. 

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

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

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

visszatérítéséről.” 

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

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

megfizette. 

A Főosztály a 5471-3/2017. számú végzésében hiánypótlási felhívást bocsátott ki, amely teljesítése 

2017. 05. 23-án teljes körűen megtörtént. 

A Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 24.§ (7), és 8.§ (2) bekezdései értelmében a kérelem 
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benyújtását követően a nyilvánosság biztosítása érdekében hivatalában, valamint honlapján közleményt 

tett közzé. Egyidejűleg 5471-4/2017. sz. ügyiratában megküldte a közleményt, a kérelmet és mellékleteit 

a tevékenység telepítési helye szerinti település, vagyis Nyírjákó Község Jegyzőjének, valamint a 

hatásterülettel érintett Baktalórántháza Város Jegyzőjének közhírré tétel céljából, akik gondoskodtak a 

közlemény közhírré tételéről. A kifüggesztés időtartama alatt sem a Főosztályhoz, sem az érintett 

település jegyzőihez nem érkezett lakossági észrevétel. 

A Főosztály a 5471-5/2017. számú ügyiratában a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás 

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

Sumen u. 2.).  

 

A Főosztály az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során az 5471-8/2017. számú 

ügyiratban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

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

táblázata alapján szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban környezet- és település-egészségügyre 

kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, a 

kulturális örökség (műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek) 

védelmére kiterjedően a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási 

Hivatal Hatósági Főosztályának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, a termőföldre gyakorolt 

hatások vizsgálatára kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza 

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

Talajvédelmi Osztályát, a tevékenység végzésének a földtani környezetre gyakorolt hatása 

tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati 

Osztályát kereste meg, továbbá az 5471-9/2017. számú végzésben a Korm. rendelet 28. § (3) 

bekezdése és 5. számú melléklet II. táblázatának 3. pontja alapján szakhatósági állásfoglalást kért a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 

Osztály az SZ/NEF/00906-2/2017. számú szakkérdés vizsgálatában az egységes környezethasználati 

engedély kiadása ellen a vizsgált szakkérdések vonatkozásában kifogást nem emelt. 

Szakkérdés vizsgálatát az alábbiakkal indokolta: 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, a Baromfi-Coop  

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

(4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) által előterjesztett Nyírjákó, 092/7. hrsz. alatti ingatlanon tervezett  

állati melléktermék feldolgozóüzemhez kapcsolódó egységes környezethasználati engedély kérelme  

ügyében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) 

megkeresése alapján, az egységes környezethasználati engedély kiadása ellen a vizsgált 

szakkérdések vonatkozásában kifogást nem emel. 

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

szakkérdések vizsgálatára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

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

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

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

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

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott szakkérdésekre. 

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

felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, 
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felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) 

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

kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló 

felszíni vizek védelmére kiterjedően) is, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy: 

 az állati melléktermék feldolgozóüzem megvalósítása (bővítése), üzemeltetése település és 

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

alapján nem jelent szignifikáns egészségkárosító kockázatot, erre tekintettel a rendelkező 

részben rögzítettek szerint foglalt állást 

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi 

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

28. § (1) bekezdése, illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a 

népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási 

szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, illetékességét a Két. 21. § (1) bekezdése 

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

szóló 66/2015. (111. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg." 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági 

Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály az SZ-10/106/01374-2/2017. számú nyilatkozatába 

foglalt előírásait a határozat rendelkező rész 8.1. pontja tartalmazza, melyet az alábbiakkal indokolt: 

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

Főosztály a Nyírjákó, 092/7 hrsz.-ú állati melléktermék feldolgozóüzemre vonatkozó egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárás tárgyában szakkérdés vizsgálatát kezdeményezte 

Hatóságomnál 2017. május 26. napján.  

A szakkérdésben történt megkeresésre a kikötéseket a következőkre való tekintettel javasoltam.  

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

nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyet érint.  

A beruházással érintett régészeti lelőhelyet csak topográfiai kutatásokból ismerjük, a területen  

szisztematikus régészeti kutatás, teljes felületű feltárás még nem történt, így nem ismerjük a 

lelőhelyek vertikális és horizontális kiterjedését, állapotát és intenzitását. illetve a korábbi építési 

tevékenység során bekövetkezett bolygatás mértékét. A beruházás során'érinthetnek feltáratlan, 

érintetlen lelőhelyrészeket. Így a feldolgozóüzem létesítményeinek építése során nem csak elérhetik 

a feltételezhető régészeti rétegeket, hanem át is vághatják azt.  

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 19. § (2) 

bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás 

keretében mozdíthatók el. A Kötv. 22. § (1) bekezdése szerint „nyilvántartott régészeti lelőhelynek a 

beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni.”  

A Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja szerint „a nyilvántartási adatok és - ha rendelkezésre áll - az  

előzetes régészeti dokumentáció adatai, valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatása  

alapján a védettségi fokozat figyelembevételével a hatóság - jogszabályban meghatározottak szerint 

– a megelőző feltárás keretében  

a) régészeti megfigyelést ír elő, ha  

aa) a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti  

lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit,  

ab) a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos,  

ac) a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökség elemeinek  

jelentkezési szintjét,  

ad) a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával 
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bolygatták,  

vagy  

ae) a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el. "  

Az előírt módszer a régészeti megfigyelés.  

A régészeti megfigyelés a Kötv. 7. § 36. pontja szerint a beruházás földmunkájának régész által a  

helyszínen történő folyamatos figyelemmel kisérése és a tevékenység régészeti dokumentálása.  

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016 (XII.28.) Korm. rendelet  

(továbbiakban: Korm. r.) 19. § (1) bekezdése szerint: „Ha a régészeti megfigyelés során régészeti  

bontómunka válik szükségessé, akkor - legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig - az  

előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges  

leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. "  

A régészeti szakfeladatok elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése alapján a feltárás helye szerint i  

megyében székhellyel rendelkező megyei hatókörű városi múzeum (Jósa András Múzeum 4400  

Nyíregyháza, Benczúr tér 21. Régészeti Osztály. Jakab Attila, 42/315-722) jogosult.  

A szakkérdés vizsgálata a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  

2004. évi CXL. törvény 14. § (5) bekezdésén, illetve a Korm. r. 71. § és 72. §-án alapszik.  

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

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

(III.30.) Korm. rendelet 5. melléklet 1. táblázat 4. pont B oszlopa, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) Mvm utasítás 24 §-

a, illetékességét a Korm. r. 1. sz. mellékletének 16. pontja határozza meg.” 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály a 

BO/15/1190-2/2017. számú szakkérdés vizsgálati feljegyzésében az alábbi megállapítást tette: 

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 28. § (1) bekezdése és 

az 5. számú melléklet I. táblázat 8. pontjának értelmében a kormányhivatal köteles vizsgálni, mint 

szakkérdést, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az adott építmény 

létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatását az ásványi nyersanyag 

és a földtani közeg védelme szempontjából.” 

 „A Hatóságom rendelkezésére bocsátott iratanyag áttanulmányozását követően jelen szakkérdés 

vizsgálatára irányadó megkeresésben foglaltakra reflektálva az alábbi megállapítást teszem: 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. számú melléklet I. 

táblázat 8. pontjában szereplő szakkérdés vizsgálat feltételei nem állnak fenn, mert a tervezett 

tevékenység vonatkozásában nem merül fel olyan hatásviselő környezeti elem vagy rendszer, 

melynek védelme, érintettsége a bányafelügyelet hatáskörébe tartozik, sem olyan 

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

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály az SZ/84/01485-

2/2017. számú nyilatkozatába foglalt előírásait a határozat rendelkező rész 8.2. pontja tartalmazza, 

melyet az alábbiakkal indokolt: 

„Talajvédelmi szempontból a tervezett tevékenységnek - előírásaink betartása mellett - a környező 

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

A 2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről - Tfvt.) 43. § (1)-(2) bekezdése alapján  

„beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb  

tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldőn a  

talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak".  
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Az előállított termékek (Bio-Fer  termékcsalád) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága által 04.2/2754-3/2016 számon kiadott 

forgalomba hozatali és felhasználási engedélyével rendelkeznek. (Az engedély 2026. január 

25.-ig érvényes.)  

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2004. évi CXL. törvény (a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) 21. § (1) bekezdése és a 383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet (a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 3. § (2) 

bekezdése rendelkezik.  

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007, évi CXXIX. törvény 

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

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

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

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

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

és az 5. számú melléklet 1. táblázat 5. pontja, valamint a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás (a fővárosi 

és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról) 24-27. §-a, illetve az egységes  

környezethasználati engedélyezési dokumentáció (készítette: MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki 

Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.; készült: Nyíregyháza, 2017.)” 

Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 

12-14.) a 36500/4988-1/2017.ált. számú, (saját szám: 3882-1/2017.) szakhatósági állásfoglalásaiban 

foglalt előírásait a határozat rendelkező rész 7. pontja tartalmazza, melyet az alábbiak szerint indokolta: 

A Főosztály 2017. május 26-án érkezett megkeresésében - a környezetvédelmi és természetvédelmi 

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

28. § (3) bekezdésre és az 5. számú melléklete II. számú táblázatának 3. pontjára hivatkozva – a 

Baromfi-Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey u. 34.) által meghatalmazott MOLNÁR Környezetvédelmi, 

Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41.) kérelmére indult, Nyírjákó 092/7 hrsz. alatti 

ingatlanon lévő állati melléktermék feldolgozó üzemére vonatkozó összevont egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásban szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló 

kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.  

A Főosztály 5471-9/2017. számú megkeresésében az alábbi szakkérdésben kérte a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának megadását: 

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 38. § (3) bekezdése és az 5. számú melléklete II. táblázatának 3. 

pontja alapján:  

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

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

illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása 

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

gyakorol (vízgazdálkodási hatáskörben eljárva)” 

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

mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesíthetők-e (vízvédelmi hatáskörben eljárva)” 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú területi vízügyi szakhatóság az egységes 

környezethasználati engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult, 

tekintettel arra, hogy a benyújtott dokumentáció és a rendelkezésemre álló egyéb adatok, 
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dokumentumok alapján a tervezett tevékenységből vízbázis, illetve vízvédelmi szempontból, a felszíni 

és felszín alatti vizekre káros hatás nem feltételezhető.  

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

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésre és 

az 5. számú melléklete II. számú táblázatának 3. pontjában szereplő szakkérdést megvizsgálta és 

megállapította: 

- A Nyírjákó 092/7 hrsz.-ú földterület közüzemi vízbázist nem érint.  

- A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásról szóló 

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Nyírjákó település az érzékeny területen lévő települések 

közé került besorolásra.  

- A Baromfi-Coop Kft. a Nyírjákó 092/7 hrsz.-ú területen található trágyafermentáló vízilétesítményeire 

– vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezés) – vonatkozóan rendelkezik a 3174-1/2016. 

számú vízjogi üzemeltetési (fennmaradási) engedéllyel, melynek érvényességi ideje 2021. május 

15. 

- A telephely vízellátását (kommunális) a telepen belül fúrt kúttal (1413-10/2015. számú vízjogi 

üzemeltetési engedély alapján – érv.: 2025. július 15.) vízkezelőn keresztül (2949-4/2015. számú 

vízjogi üzemeltetési engedély alapján – érv.: 2025. július 25.,) biztosítják, a telepen belüli vízhálózat 

kiépítésével. A mélyfúrású kútból a hidrofor tartályon és a kiépített hálózaton keresztül jut el a víz az 

épületekhez. 

- A tűzvédelmi leírásban előírt oltóvíz mennyiséget a telepen kiépítésre került 400 m
3
 –es - /kiépített 

vízkivételi helyekkel ellátott/ - nyitott tüzivíz tároló tóból biztosítják.  

- A kocsimosóban keletkező szennyezett mosóvizek a mosó belső szélére épített gyűjtő aknába 

kerülnek. Az aknából NA 200 KG PVC csatornán keresztül az olajfogó aknába jut a szennyvíz, majd 

onnan a technológiai szennyvízaknába.  

- A technológiai aknából egy szivattyú segítségével a szennyvíziszap gyűjtő aknába kerül a 

szennyvíz ahonnan az a száraz alomra kerül kilocsolásra  

- A telephely környezetében települési szennyvízközmű hálózat nem üzemel. Az átmenetileg 

gyűjtőaknában tárolt szociális szennyvizet a Baktalórántházi szennyvíz telepre szállítják fogadó 

nyilatkozat alapján.  

- Korábban a szennyvíztelepekre és a nyírmadai trágyatároló telepre beszállított technológiai 

szennyvíz a nyírjákói telepre kerül ezentúl beszállításra. A technológiai szennyvízaknában (50 m3) 

összegyűjtött és beszállított szennyvíz egy szivattyú segítségével a szennyvíziszap gyűjtő aknába 

kerül át, majd onnan a száraz alomra kerül kilocsolásra. 

- Az épületről ereszcsatornákkal összegyűjtött csapadékvíz ejtőcsövön keresztül kerül a 

gyűjtővezetékbe. A tetőről lefolyó csapadékvíz a burkolt felületre lehulló csapadékvízzel együtt kerül 

összegyűjtésre és bevezetésre a csapadékvíz tározóba. A tető felületről lekerülő szennyezetlen 

csapadékvíz bevezetésre kerül a csapadékvíz tározóba. A burkolt felületre lehulló csapadékvíz 15 

db 40x40 homokfogós víznyelő aknán keresztül kerül összegyűjtésre és elvezetésre a csapadékvíz 

tározóba. A tározó térfogata 250 m
3
. A burkolatlan területek csökkentik az elvezetésre kerülő 

csapadékvizek mennyiségét. 

- A telephely új vízilétesítményeinek (szennyvíz és csapadékvíz elvezetés-, elhelyezés tüzvíz tározó) 

kialakítása és üzemeltetése vízjogi engedély köteles a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 28.§ 

(1) bekezdése alapján: „Vízjogi engedély szükséges - jogszabály által bejelentéshez kötött 

tevékenységektől eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, 
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átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, 

üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély). 

- A tervezett trágyatároló már meglévő üzemépület mellett kerül kialakításra, a meglévő telephelyen a 

beruházó technológiai fejlesztést, bővítést szeretne végrehajtani. A fejlesztés eredményeként a 

meglévő trágyafermentáló, komposztáló és készáru raktár mellé, a telephely nyugati területrészén 

egy trágya fogadó tér kerül kialakításra. A tervezett trágyatároló egy térből áll, tárolótérre és 

közlekedő sávra osztva. A két részt egy csurgalékvíz-elvezető rácsos csatorna választja el 

egymástól. 

A tervezett almos-trágyatárolás során keletkező csurgalékvíz a burkolat geometriai kialakítása miatt 

a burkolt vízelvezető árkokba, majd a csurgalékvíz elvezető csatornába jut, melynek befogadója egy 

6 m
3
-es gyűjtő akna.  

- A trágyafeldolgozó üzemben a mélyalmos trágyát, a kisvárdai vágóüzemből származó víztelenített 

csirketrágyát és a petneházi továbbfeldolgozó és keltető üzemből származó víztelenített biológiai 

iszapot használják alapanyagként. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 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 által megállapított hatáskörben, a 

felszín alatti vizek védelmének szabályairól szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm.  rendelet, valamint 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, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (6) bekezdése szerinti tartalommal adta meg. 

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

Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő 

naptól számított 21 napon belül köteles megadni. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 

2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg. 

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

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen.” 

 

A Főosztály az 5471-10/2017. számú végzésében belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult 

Nyírjákó Község Jegyzőjéhez, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjéhez, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a tervezett tevékenység az érintett település 

jelen eljárás időpontjában hatályos településrendezési eszközeivel, valamint a helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban van-e. 

 Nyírjákó Község Jegyzője az 597-7/2017/NYJ. számon az alábbi tájékoztatást adta: 

„A tervezett tevékenység az érintett település jelen eljárás időpontjában hatályos  

településrendezési eszközeivel összhangban van, az különleges mezőgazdasági üzemi terület  

övezetében helyezkedik el. A tervezett tevékenység az 1/2016 (I.21.) számú rendelettel módosított 

7/2015 (IV.17.) számú, a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a 

település tisztaságáról szóló önkormányzati rendelettel nem ellentétes.” 
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A Főosztály döntését a kérelemben foglaltak, a szakhatóság állásfoglalása, a szakkérdésben 

adott nyilatkozatok, a belföldi jogsegély, valamint a rendelkezésre álló információk alapján a 

következők szerint hozta meg: 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § (4) bekezdése szerint „Ha a 

tevékenység nem tartozik az elérhető legjobb technika-következtetések egyikének hatálya alá sem, a 

tevékenység végzése feltételeinek előírásához alapul szolgáló elérhető legjobb technika meghatározása 

érdekében a környezetvédelmi hatóság a környezethasználóval szakmai konzultációt folytat, szükség 

szerint szakértőt vesz igénybe, és a technika meghatározása során figyelembe veszi a 9. számú 

mellékletben foglalt kritériumokat.” 

A környezethasználó Nyírjákó 092/7 hrsz. alatti telephelyén tervezett állati melléktermék 

feldolgozóüzemre vonatkozó elérhető legjobb technika (BAT) meghatározása céljából konzultáció 

lefolytatására került sor a Korm. rendelet) 17. § (4) bekezdése szerint a környezethasználó 

meghatalmazásából eljáró MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki Kft (Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) 

ügyvezetője és a Főosztály között, amelyről az 5471-21/2017. számon jegyzőkönyv készült 

(2017.07.05.) 

Az egyeztetésen értékeltük a benyújtott dokumentáció és BAT vizsgálat, a tervezett technológia elérhető 

legjobb technikának (BAT) való megfelelését.  

Az alkalmazni tervezett technológia és a hozzátartozó berendezések megfelelnek az elérhető legjobb 

technikának. 

 BAT szempont A tevékenység megfelelése Megfelelőség 

Kevés hulladékot termelő 
technológia alkalmazása 

A technológia nem használ veszélyes- és 
nem veszélyes hulladékokat. 

MEGFELEL 

Kevésbé veszélyes anyagok 
használata 

A technológia veszélyes anyagokat nem 
használ fel. 

MEGFELEL 

A folyamatban keletkező és 
felhasznált anyagok 
újrahasználatának, és a 
hulladékok újrafeldolgozásának 
elősegítése 

A trágyafeldolgozó telepen az alkalmazott 
technológia elsődleges célja ezen 
szempont megvalósítása. MEGFELEL 

Alternatív üzemeltetési 
folyamatok, berendezések vagy 
módszerek, amelyeket sikerrel 
próbáltak ki ipari méretekben 

A fermentáló üzem technológiáját ilyen és 
hasonló feldolgozó létesítményeket mind 
hazánkban, mind a világon sikerrel és 
eredményesen alkalmazzák. 

MEGFELEL 

A műszaki fejlődésben és 
felfogásban bekövetkező 
változások 

A trágyafermentáló telep technológiai 
rendszere teljes mértékben korszerű, a 
műszaki fejlődésnek, jelenlegi 
ismereteknek megfelelő színvonalon 
működik. 

MEGFELEL 

A vonatkozó kibocsátások 
természete, hatásai és 
mennyisége 

Összességében a kibocsátások 
csökkennek, a baromfitrágya termékké 
történő hasznosítása révén csökken. A 
környezet és a társadalom számára az 
üzem sokkal kedvezőbb állapotot mutat 
majd, mint az egyéb trágyahasznosítási, 
feldolgozási eljárások. 

MEGFELEL 

Az új, illetve a meglévő 
létesítmények 
engedélyezésének időpontjai 

A meglévő Trágyafermentáló üzemépület 
2015. márciusában kapott 
használatbavételi engedélyt. Új 
létesítmény egy 1468 m

2
 hasznos 

alapterületű trágyafogadó épület lesz, 
melynek várható engedélyezési időpontja 
2017-2018 közé tehető. 

MEGFELEL 
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Az elérhető legjobb technika 
bevezetéséhez szükséges idő 

A elérhető legjobb technika már 
megvalósult. Az üzem jelen engedély 
megszerzését követően tud nagyobb 
kapacitással továbbüzemelni. 

MEGFELEL 

A folyamatban felhasznált 
nyersanyagok (beleértve a vizet 
is) fogyasztása és jellemzői és a 
folyamat energiahatékonysága 

A fermentáló telepről kikerülő késztermék 
(mind anyagában, mind energetikailag, 
mind gazdaságilag hatékony megoldást 
nyújtanak a jelenleg alkalmazott egyéb 
trágyakezelési módszerek között. 

MEGFELEL 

Annak igénye, hogy a 
kibocsátások környezetre 
gyakorolt hatását és ennek 
kockázatát a minimálisra 
csökkentsék vagy megelőzzék 

A trágyafeldolgozó üzemelésével 
kevesebb baromfitrágyát hagyományos 
módon hasznosítani, ezáltal a környezeti 
kockázat és a környezetre gyakorolt 
hatások jelentősen csökkenek. Jelenleg a 
trágyafermentáló telepen alkalmazott 
technológiánál a környezeti és gazdasági 
racionális szempontokat figyelembe véve 
nincs olyan hatékonyabb technológia, 
amely kisebb környezeti hatást és 
kockázatot okoz. 

MEGFELEL 

Annak igénye, hogy 
megelőzzék a baleseteket és a 
minimálisra csökkentsék ezek 
környezetre gyakorolt hatását 

A rendszer úgy kerül megtervezésre, 
hogy a környezeti kockázatot minimálisra 
csökkentsék, a baleseteket megelőzzék. 

MEGFELEL 

A magyar környezetvédelmi 
közigazgatási szervek vagy a 
nemzetközi szervezetek által 
közzétett információk, továbbá 
az Európai Bizottság által a 
tagállamok és az érintett 
iparágak között az elérhető 
legjobb technikákról, a 
kapcsolódó monitoringról és a 
fejlődésről szervezett 
információcserének a Bizottság 
által közzétett tapasztalatai 

A tervezett rendszer a környezetvédelmi 
és gazdasági racionális szempontokat 
figyelembe véve a hazánkban ma 
alkalmazott elérhető legjobb technikának 
megfelel. Jelenleg nincs olyan 
(költséghatékony) technológia, amely jobb 
környezetvédelmi és gazdasági 
eredményt biztosít jelen technológiánál. 

MEGFELEL 

 

 

Hulladékgazdálkodás:  

A környezethasználó a telephelyen engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez. 

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

építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM 

együttes rendelet előírásai szerint végzik. 

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

üzemelés során keletkező hulladékokat a gyűjtést követően engedéllyel rendelkező kezelő részére adják 

át.  

A települési szilárd hulladékot gyűjtést követően közszolgáltató részére adják át.  

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

határozat rendelkező részének 2. pontjában rendelkeztem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 4.§, 

6 § (1), 31.§ (1), (5) bekezdései alapján. 

A környezethasználónak a keletkező hulladékok vonatkozásában nyilvántartási, adatszolgáltatási 

kötelezettsége van, melyre a rendelkező rész 2.5. pontjában tettem előírást a hulladékkal kapcsolatos 
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nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3.§, 4.§, 

10.§ 11.§ 13.§-a alapján. 

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikusan teljesíthető. Az elektronikus adatszolgáltatás 

adminisztrációs és technikai feltételeiről a http://web.okir.hu/hu/tart/index/57/Adatszolgaltatasok  

internetes elérhetőségen tájékozódhat. 

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

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

tettem. 

Levegőtisztaság-védelem 

A dokumentációban baromfitrágya feldolgozó üzem - almostrágya tároló, meglévő 

trágyatároló(komposztáló épület), fermentáló üzem – levegővédelmi hatásterületét terjedésszámítással 

határozták meg a legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett, 

figyelembe véve, hogy a trágyatárolásra használt épület zárt és a szagszennyezett gázok természetes 

szellőzéssel fognak távozni a környezetbe.  

A baromfitrágya feldolgozó üzem - D1 diffúz légszennyező forrás - szagvédelmi hatásterülete a Nyírjákó 

092/7 hrsz. alatti telephely határaitól mért 541 méteres sáv által határolt terület.  

A hatásterület határán a szagkoncentráció 1,5 SZE/m
3
 alá csökken.  

A bűzvédelmi hatásterületen belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és 

igazgatási épület nem található. 

A legközelebbi lakóingatlanok a tervezési területtől észak-nyugatra több, mint 1 km távolságra 

helyezkednek el. 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lr.) 5.§ (3) bekezdése 

alapján „A bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati 

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

kialakítania.” 

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

övezet nagyságát - a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a 

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

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

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

távolságban lehatárolt területben határozza meg.” 

A MOLNÁR Kft. kérelméhez csatolta a védelmi övezet kijelölését ábrázoló változási vázrajzot, továbbá 

Valu Ferenc ingatlanrendező földmérő nyilatkozatát, mely szerint a Nyírjákó 092/7 hrsz-ú földrészleten 

tervezett baromfitrágya feldolgozó épületre vonatkozó 540,97 méter sugarú görbén belüli hatásterülete 

nem található sem lakóépület, sem üdülőépület, sem pedig oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és 

igazgatási épület. 

A Főosztály a védelmi övezetet a hatásterület nagyságával megegyezően, a Lr. 5.§ (3), (4) bekezdése 

alapján a határozat rendelkező rész 3.1. pontja szerint jelölte ki. 

A környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációban 

bemutatott módszerek, melyeket a levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmaznak 

a telephelyen, valamint a határozat rendelkező részébe foglalt BAT követelmények és levegőtisztaság-

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

terhelést.  

http://web.okir.hu/hu/tart/index/57/Adatszolgaltatasok
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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 - amennyiben a baromfitrágya feldolgozó üzem 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 állapította meg. 

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

melléklete tartalmazza. 

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

melléklete tartalmazza. 

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

foglaltaknak megfelelő tartalommal kell benyújtani. 

A levegőtisztaság-védelmi engedélyt a Főosztály a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 20.§ (3) bekezdése 

és a 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 26.§ (3) bekezdése alapján adta meg. A Főosztály a 

levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét a 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 26.§ (8) 

bekezdése alapján állapította meg. 

 

Zajvédelem 

A telephely Nyírjákó dél-keleti, külterületi részén helyezkedik el. A legközelebbi zajtól védendő 

létesítmény 1050 m távolságban helyezkedik el a telephely telekhatárától. A telephelyet mezőgazdasági 

területek határolják. 

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

A benyújtott dokumentációban szereplő számítások alapján a telephely legnagyobb zajvédelmi 

szempontú hatásterülete a telephely mértani középpontjától számítva 190 m-re elhelyezkedő körcikkek 

által lefedett területrész. 

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

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

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

Szállítási tevékenység csak a nappali időszakban történik.  

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

járulékos zajterhelés-változást a szállítási útvonalon. 

Földtani közeg: 

A működés fázisa a talajra, földtani közegre gyakorlatilag hatással nincs. A tevékenység normál üzemi 

körülmények között veszélyeztetéssel, talajszennyezéssel nem jár.  Az alapanyag beérkezése kialakított 

betonozott felületeken történik, az alapanyag és termék rakodását rakodás zárt helyiségekben 

végezik/fogják végezni. A létesítmény területén az alapanyag és termék tárolása kizárólag vízzáró 

felületen történhet. A trágyatároló épületben 15-20 cm vastag F3 szulfátálló és vízzáró minőségű beton 

vasalt padló méretezett dupla hálós vasalással, utólagos dilatációval. Vasbeton támfal alapzat 30,0 cm 

szulfátálló és vízzáró minőségű beton.    

Havária esetén szennyezőanyag kerülhet a környezetbe, amely felitatásáról, összegyűjtéséről, 

ártalmatlanításáról a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 

szóló hatályos jogszabály alapján kell gondoskodni. 



 26 

Természetvédelem 

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

tevékenység védett, illetve Natura 2000 területet nem érint. Tekintettel arra, hogy légvonalban a 

legközelebbi védett terület 4,4 km, Natura 2000 terület 1,2 km távolságra található, kizárható a 

tevékenység Natura 2000 illetve védett területre esetlegesen gyakorolt negatív hatása. 

A megküldött dokumentáció alapján a tervezett létesítmény helyszínén, illetve közvetlen környezetében 

szántók, gyümölcsös, valamint akác fasor található. A vizsgált élőhelyeken védett növényfajok egyedei 

nem kerültek elő. A közvetlen hatásterület szántó, amely egyetlen védett állatfaj számára sem jelent 

speciális élő-, költő-, vagy szaporodó helyet. Egyes védett állatfajok megjelenésére legfeljebb a közvetett 

hatásterületen, eseti jelleggel, főként táplálkozás vagy vándorlás okán lehet számítani. 

A tervezett trágya feldolgozó üzem területén kialakítandó nyílt tüzivíz tároló fóliázott kialakításban 

ökológiai csapdaként viselkedik, a kétéltűek szaporodási célból igénybe veszik, azonban a kijutásuk a 

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

is potenciális veszélyt jelent továbbá a közelébe jutó, és a tározóba eső kisebb-nagyobb termetű 

állatfajok egyedei számára is. 

A beruházás során a tájalkotó tényezőkben mennyiségi változás következik be (a szántóterület aránya 

csökken) illetve a tájrészlet kiegészül néhány újabb tájelemmel (telephely, épület, zöldfelületek) azonban 

az ilyen mértékű és minőségű változás a tájrészlet egészének tájkarakterét nem befolyásolja.  

A tervezési terület és közvetlen környéke kultúrtáj, funkcióját tekintve mezőgazdasági táj. Néhány száz 

méteres körzetében találhatóak 1-2 méterrel alacsonyabb térszínű mélyfekvések. A beruházás során a 

tájalkotó tényezőkben mennyiségi változás következik be (a szántóterület aránya csökken) illetve a 

tájrészlet kiegészül néhány újabb tájelemmel (telephely, épület, zöldfelületek) azonban az ilyen mértékű 

és minőségű változás a tájrészlet egészének tájkarakterét nem befolyásolja.  

A tervezési terület a lakott területekhez tájképvédelmi szempontból viszonylag távol helyezkedik el, és a 

lakott területek felől természetes terepalakulatok, illetve vegetáció takarja ki. A telep tájképi hatásai 

leginkább a K-i irányban húzódó műútról lesznek markánsak, továbbá legfeljebb a környező földekről, 

dűlőutak felől lehetnek várhatóan érzékelhetőek. 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 (építőanyagok, színek megfelelő megválasztása és/vagy takarónövényzet 

létesítése) semlegesíthető. A tájképi hatások mérséklése érdekében előírtam a telep körüli 

takarónövényzet létesítését. 

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

védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) végrehajtásáról szóló 

153/2009 (XI. 13.) FVM rendelet (Vhr.) 3. számú melléklete tartalmazza. 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 (építőanyagok, színek megfelelő 

megválasztása és/vagy takarónövényzet létesítése) semlegesíthető. Az idegenhonos inváziós fajok 

betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. 

(XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően tájhonos fafajokból álló többszintű takarófásítás 

létesítése elősegíti az üzemi terület tájba illesztését, ezért fentiek alapján rendelkeztem. 

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

védett ragadozók populációinak károsodása, ezért erre vonatkozóan előírást tettem. 

 



 27 

Környezetkárosodás megelőzése 

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

6. § (3) bekezdése és 2. sz. mellékletének 10. pontja szerint az Állati anyagok feldolgozása 

(Létesítmények állati tetemek és állati hulladékok ártalmatlanítására vagy újrafeldolgozására 10 

tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással.) tevékenység végzőjének üzemi kárelhárítási tervet kell 

készíteni, ezért a környezethasználót a határozat 9. pontjában üzemi kárelhárítási terv készítésére 

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

számú melléklete állapítja meg. 

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

(víz- és földtani közeg) jelölésű szakértői jogosultsággal rendelkező személy készítheti el. 

A tevékenység környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése érdekében, a környezeti elemeket 

terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére 

irányuló környezetvédelmi előírásokat és követelményeket a BAT alapján határoztam meg 

Felügyeleti díj 

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

környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének 

részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet értelmében, a környezethasználót éves 

felügyeleti díj fizetésére köteleztem. A díj mértéke 200 000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint. A felügyeleti 

díjat a rendelet értelmében minden év február 28-ig kell egy összegben átutalási megbízással teljesíteni.  

Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg.  

A befizetett felügyeleti díjról a Kormányhivatal számlát állít ki, és azt a befizetést követő harminc napon 

belül megküldi a környezethasználónak. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatfizetési 

kötelezettségről a Ket.132. § (1) a) pontja alapján rendelkeztem. 

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

adatok alapján a Főosztály a telephelyet egyedi környezetvédelmi azonosítóval, Telephely KTJ számmal 

látta el a Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszerben (KAR). Emellett az állati melléktermék 

feldolgozó üzem, mint egységes környezethasználati engedély köteles létesítmény, a PRTR-IPPC 

Létesítmény Nyilvántartó Rendszerben rögzítésre került és egyúttal Létesítmény KTJ számot kapott. Az 

azonosító adatokat (Telephely KTJ szám, Létesítmény KTJ szám) a környezeti alapnyilvántartásról szóló 

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

feltüntettem. 

A felszámolásnál minden esetben, végelszámolásnál környezeti teher, kár esetében benyújtandó 

környezetvédelmi nyilatkozatot a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és 

természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX.8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

A környezethasználó által a Nyírjákó 092/7 hrsz. alatti telephelyen tervezett tevékenységgel 

kapcsolatosan benyújtott dokumentáció, az elvégzett vizsgálatok és a Főosztály rendelkezésére álló 

egyéb információk alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részének IV. szakaszában 

megadott előírások és kibocsátási határértékek betartása mellett a tervezett tevékenység a környezetet 

nem veszélyezteti, a környezetre gyakorolt hatásai elviselhetők, az alkalmazott technológiák a határozat  

rendelkező részének III. szakaszában foglaltak vonatkozásában az elérhető legjobb technika jelenlegi 

állásának megfelelnek, ezért a Főosztály az egységes környezethasználati engedélyt a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bek. c) pontja alapján jelen 

határozattal kiadja.  

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe 
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tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. A Főosztály a diffúz 
források levegőtisztaság-védelmi engedélyét jelen határozattal megadja. 
 
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (2) bekezdése e) pontja szerint a környezetvédelmi 

hatóság új tevékenység első alkalommal történő engedélyezése esetén az egységes 

környezethasználati engedélyt 5 évre adja ki. Az egységes környezethasználati engedély érvényességi 

idejét ezen jogszabályhely alapján a határozat jogerőre emelkedését követő 5 évben állapítottam meg. 

A Korm. rendelet 20/A.§ (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelmények és előírások 

felülvizsgálatát írtam elő a határozat rendelkező részének 10.5. pontjában. A felülvizsgálatot a Korm. 

rendelet 20/A.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint kell elvégezni.  

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

szerinti tartalommal adtam ki, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (1) bekezdése szerinti tartalommal, a 71. § (1) bekezdésnek 

megfelelő határozati formában. 

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

bekezdése biztosítja.  

A szakkérdések vizsgálatára a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

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

rendelet 5. sz. melléklete I. táblázata alapján került sor. 

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

rendelet 5. sz. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján került sor. 
 
A levegőtisztaság-védelmi hatáskört a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése biztosítja. 

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

kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontja, (2) bekezdésében, valamint a 13. § 

(1) bek. c.) pontjában és (2) bekezdésében biztosított hatáskörben, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 

8/A. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességben járt el. 

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

így közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekintem közöltnek és az azt követő 15 napon belül 

van lehetőség a fellebbezés előterjesztésére a Ket. 99. § (1) bekezdése alapján. Ha a határozat közlése 

postai úton történt, akkor a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell számítani.  

 

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

melléklet 9. pontja alapján került meghatározásra. Az eljárási költség viseléséről a Ket. 158. § -a alapján 

döntöttem. 

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

Nyíregyháza, Erdősor u. 4.) a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján megküldöm. 

A határozatot a MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki Kft (Nyíregyháza, Váci M. u. 41.), mint 

meghatalmazotton keresztül küldöm meg a környezethasználó részére. 

Nyíregyháza, 2017. augusztus 08. 

 

 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Katona Zoltán  

főosztályvezető-helyettes 
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Értesülnek: 

Jogerő előtt: 

Postai úton (tértivel): 

1. MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki Kft    Nyíregyháza, Váci M. u. 41. 

 

Hivatali kapun keresztül (elektronikus tértivevénnyel): 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály  4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 

 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály  

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály    4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

Hatósági Főosztály Bányászati Osztály   3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5 

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Nyíregyháza Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági,  

Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és  

Talajvédelmi Osztálya     4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33. 

 

6. Nyírjákó Község Jegyzője   4541 Nyírjákó, Szabadság tér 1. 

7. Baktalórántháza Város Jegyzője  4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8 

8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  

 Katasztrófavédelmi Igazgatóság   4400 Nyíregyháza, Erdősor u. 4. 

9. Hortobágyi Nemzeti park Igazgatóság  Debrecen, Sumen u. 2. 

Helyben: 

10. Irattár 

Jogerő után: 

11. MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki Kft    Nyíregyháza, Váci M. u. 41. 

+térti  

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

elektronikus úton 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. 
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1. sz. melléklet a 5471-22/2017. sz. határozathoz 

Adatrögzítés és jelentéstétel a Főosztály részére 
 
 

Beszámoló 
Beszámolás 
gyakorisága 

Beadási határidő 

Éves hulladék bejelentés 

2.5. pont 
évente március 1. 

Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés (LAL) 

3.4.2. pont 
egyszer 

a határozat 1.5. pontja szerinti 
bejelentéssel egyidejűleg 

Légszennyezés Mértéke (LM) éves jelentés 
3.4.1. pont 

évente március 31. 

Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben 
bekövetkező változás 

3.4.2. pont 

eseti 
változás bekövetkezésétől számított 

30 napon belül 

Levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem 

a. 3.5. pont 
5 évente 2022. június 30. 

Energia hatékonysági belső audit 

6.3. pont 
5 évente 

engedély ötéves felülvizsgálatával 
egyidejűleg 

Üzemi kárelhárítási terv benyújtása 

9. pont 
egyszer 

a határozat 1.5. pontja szerinti 
bejelentéssel egyidejűleg 

Rendkívüli eseménnyel kapcsolatos jelentés 

 10.1. pont 
eseti 

az eseményt követő  

legrövidebb időn belül 

Éves környezetvédelmi jelentés 

10.2. pont 
évente április 30. 

Panaszt részletező beszámoló megküldése  

 10.3. pont  
eseti 

panasz beérkezését követő 1 
hónapon belül 

Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat 

10.5. pont 
5 évente 2022. június 30. 

Felügyeleti díj  

12. pont 
évente február 28. 

Tevékenység szüneteltetése, felhagyása 

13.1. pont 
eseti 

szüneteltetést, felhagyást megelőző 
legalább 30 nappal korábban 

Állapotrögzítő beszámoló készítése és 
benyújtása  

13.2. pont 

eseti 
tevékenység szüneteltetését, 

felhagyását követő 30 napon belül 
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2. sz. melléklet az 5471-22/2017. sz. határozathoz 

A védelmi övezetet tartalmazó térképmásolat 

 

 


