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H A T Á R O Z A T 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) 

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYT 

és azon belül 

a légszennyező forrásokra levegőtisztaság-védelmi engedélyt ad, valamint az üzemi kárelhárítási 

tervét jóváhagyja 

a Tiszadob 073/1 hrsz. alatti állattartó telepen végzett tevékenység folytatására az I. részben megjelölt 

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

I. 

Környezethasználó adatai 

 

Környezethasználó neve: Maladupi Termelő, Feldolgozó és Szolgáltató Kft. 

Székhelye: 4456 Tiszadob, Állomás u. 1. 

KÜJ száma: 100 373 888 

II. 

Telephely adatai 

 

 

Telephely címe:     4456 Tiszadob külterület, 073/1 hrsz. 

Telephely helyrajzi száma:    Tiszadob, 073/1 hrsz. 

EOV koordinátái:    Y = 810 766; X = 296 838 

Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer szerint: 

Telephely neve:     Állattartó telep 

KTJtelephely szám:     100 727 923 

 

Létesítmény neve: Istálló épületek 

KTJIPPC létesítmény szám: 101 620 340 

Helyrajzi száma: Tiszadob, 073/1 hrsz. 

EOV koordinátái: Y = 810 695; X = 296 986 
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Szennyező források: 

 

Forrás megnevezése EOV koordináta 

Y 

EOV koordináta 

X 

1. sz. hizlalda épület 810 746 296 917 

2. sz. hizlalda épület 810 715 296 920 

3. sz. hizlalda épület 810 684 296 928 

4. sz. hizlalda épület 810 647 296 924 

5. sz. koca és kan szállás épület 810 705 297 037 

6. sz. fiaztató épület 810 735 297 019 

7. sz. előhizlaló / malacnevelő / épület 810 764 297 004 

8. sz. hígtrágyamedence 810 582 297 046 

9. sz. trágyatálca 810 634 296 998 

10. sz. kiegyenlítő medence 810 642 297 019 

 

III. 

Engedélyezett tevékenység adatai 

 
Tevékenység 

Megnevezés: Intenzív sertéstenyésztés 

Besorolás:  

„Nagy létszámú állattartás – intenzív sertéstenyésztés – több mint 750 férőhely sertéskocák számára” 

„Nagy létszámú állattartás – intenzív sertéstenyésztés – több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) 

sertések számára” 

TEÁOR kód: 0146 Sertéstenyésztés 

NOSE-P kód: 110.05 

Kiépített termelési kapacitás: 

 

     

 

 

 

 

 

Technológia: A sertéstartás során alkalmazott technológia hígtrágyás rendszerű. 

A telephelyen található létesítmények:  

Üzemelő, használatban lévő létesítmények: 1 db fiaztató (160 férőhelyes), 1 db előhizlaló (2160 

férőhelyes), 4 db hizlalda (3 db 1200 és 1 db 900 férőhelyes), 1 db koca és kanszállás (800 és 22 

férőhelyes), 1 db takarmánykeverő, 1 db tápraktár, 1 db magtár, 3 db silótorony, szociális épület, iroda, 

porta, 2 db mélyfúrású kút, 2 db 20 m
3
-es szociális szennyvízgyűjtő akna, 2 db 50 m

3
-es tüzivíz tároló, 1 

db hidroglóbusz, 1 db vízzáró hígtrágyás medence (15000 m
3
), 1 db trágyatálca és kiszűrt alakos elemek 

tárolására (375 m
3
), figyelő kutak (4 db). 

Használaton kívül lévő létesítmények: 1 db szúró boncoló-hullafeldolgozó épület, 1 db terményszárító, 1 

db selejt ól, 1 db 200 m
3
-es hígtrágya medence. 

Az alkalmazott technológia megfelelése az elérhető legjobb technikának: 

 A sertéstelep az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 

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

Megnevezés: Férőhely: 

Hízó:    4500 db 

Kan: 22 db 

Koca:     800 db 

Szopós malac: 1300 db 

Utónevelt malac: 2160 db 
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vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló végrehajtási határozatában 

foglaltaknak való megfelelését jelen határozat 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

IV. 

A tevékenység végzésének feltételei 

 

1. Az elérhető legjobb technika alkalmazására vonatkozó előírások: 

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

létesítményt üzemeltetni, hogy az mindenben megfeleljen a jelen engedélyben, valamint a 

vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal 

kapcsolatos, a Főosztály által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét képezi. 

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

környezethasználót 200.000-500.000 forint bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített 

feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére. 

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

tevékenységet korlátozhatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a 

környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi. 

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

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

változást követő 15 napon belül írásban bejelenteni. 

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

megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő (szaghatás csökkentő berendezés 

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

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

tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható. 

1.5. Az elérhető legjobb technikával összefüggésben meghatározott határértékek: 

1.5.1. Az elérhető legjobb technikával összefüggő összes kiválasztott nitrogén kapcsán az alábbi 

határértékeket kell betartani: 

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén 

Paraméter Állatkategória 
Határérték - kiválasztott N 

kg-ja/állatférőhely/év 

Összes kiválasztott nitrogén, 

N-ben kifejezve. 

utónevelt malac 4.0 

hízósertés 13.0 

kocák malacokkal 30 

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

1.5.2. Az elérhető legjobb technikával összefüggő összes kiválasztott foszfor kapcsán az alábbi 

határértékeket kell betartani: 

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor 

Paraméter Állatkategória 
Határérték - kiválasztott P2O5 

kg-ja/férőhely/év 

Összes kiválasztott foszfor, 

P2O5-ben kifejezve. 

utónevelt malac 2.2 

hízósertés 5.4 

kocák malacokkal 15.0 

A határérték igazolását szolgáló monitoring gyakoriságát jelen határozat 6.2 pontja tartalmazza. 
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1.5.3. Az elérhető legjobb technikával összefüggő sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra 

vonatkozóan az alábbi határértékeket kell betartani: 

BAT-tal összefüggő, a sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátás 

Paraméter Állatkategória 
Határérték - kiválasztott NH3 

kg-ja/férőhely/év 

NH3-ban kifejezett ammónia. 

Ivarzó és vemhes kocák. 2.7 

Anyakocák (a malacokat is 

ideértve) rekeszekben. 
5.6 

Utónevelt malac 0.53 

Hízósertés 2.6 

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

1.6. Az állattartó telep elérhető legjobb technikának (BAT) való megfelelés érdekében a 

környezethasználó által választott technikák megvalósításának ütemezése: 

1.6.4. Az összes kiválasztott nitrogént csökkentő engedélyezett takarmány-adalékanyagok 

alkalmazásának teljes körű bevezetése: 2020. december 31. 

1.6.5. Az összes kiválasztott foszfort csökkentő engedélyezett takarmány-adalékanyagok (pl. fitáz) 

alkalmazásának teljes körű bevezetése: 2020. december 31. 

1.6.6. Könnyen emészthető szervetlen foszfátok alkalmazása a takarmány hagyományos 

foszforforrásainak helyettesítésére. Teljes körű bevezetése: 2020. december 31. 

A BAT-nak való megfelelés érdekében alkalmazandó (1.5.1; 1.5.2; 1.5.3 pontok szerinti) új 

technikák alkalmazását a 2020. január 15-ig a Főosztály felé igazolni szükséges. 

2. Hulladékgazdálkodás 

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

mértékben érintse, a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon 

környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, 

a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, 

továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását. 

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

károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne 

okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan 

a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.  

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

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

közszolgáltatónak történő átadása útján köteles gondoskodni. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot 

másnak átadja - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével -, 

meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, 

kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy 

az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele 

megtörtént. 

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

gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal 

rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos. 

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

másnak átadott hulladékról az adott telephelyen köteles nyilvántartást vezetni a vonatkozó 

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

arra, hogy annak alapján az adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a 
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hatósági ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét 

biztosítsa. 

A környezethasználó a nyilvántartást anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és 

technológiánként, naprakészen köteles vezetni. 

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

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

mennyisége 

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot, 

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

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

meghaladja. 

A környezethasználó az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a 

kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint 

illetékes Főosztályhoz 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 Tiszadob 073/1 hrsz. alatti Sertéstelep légszennyező forrásainak üzemeltetéséhez a levegőtisztaság-

védelmi engedélyt az alábbiak szerint adom meg: 

3.1. Védelmi övezet  

3.1.1. A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (4025 Debrecen, 

Hatvan u. 16.) 364/14/2012. számú határozatával megállapított 300 m-es védelmi övezetet a 

környezethasználónak továbbra is fenn kell tartani a telephely bűzforrásai körül.  

3.1.2. 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. 

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

3.1.4. A védelmi övezet fenntartással kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik. Ha a védelmi 

övezetet más hasznosítja, akkor a hasznosított terület tekintetében a fenntartási költségek a 

hasznosítót terhelik. 

3.2. Bejelentésre köteles légszennyező források: 

3.2.1. Bejelentésre köteles diffúz források: 

Forrás 

jele 

Megnevezése Hasznos 

nevelőtér [m
2
] 

Férőhely (db) 

D1 Sertéstelep 7110, m
2
 7461 

 

3.2.1.1. A diffúz források üzemeltetése során betartandó előírások: 

 Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. 

 Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. 

 Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával működtethető és 

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

az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles. 

 Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a 

szállítójármű üzembentartója köteles gondoskodni.  

3.2.2. Bejelentésre köteles helyhez kötött légszennyező pontforrások: 

Forrás 

jele 

Megnevezése Forrás 

magassága 

[m] 

Forrás kibocsátó felülete 

[m
2
] 

P3 Gőzkazán kémény I. 12,0 0,0314 

P4 

Porleválasztó ciklon közös 

kürtő 12,7 0,2642 

3.2.2.1. Kibocsátási határértékek: 

P3 Gőzkazán kémény I. megnevezésű légszennyező pontforrás technológiai kibocsátási 

határértékei: 

A tüzelőberendezés névleges bemenő hőteljesítménye: 300 kW 

 

Légszennyező anyag 

 

Kibocsátási határértékek 

[mg/m
3
] 

Szilárd anyag 5 

Nitrogén-oxidok (NO2-ben 

kifejezve) 

350 

Szén-monoxid (CO) 100 

Kén-dioxid és kén-trioxid 

(SO2-ben kifejezve 

35 

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

nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. 

P4 Porleválasztó ciklon közös kürtő megnevezésű légszennyező pontforrás technológiai 

kibocsátási határértéke: 

 

Légszennyező anyag 

 

Légszennyező anyag  

tömegárama 

[kg/h] 

Kibocsátási határérték 

(légszennyező anyag 

koncentráció) 

[mg/m
3
] 

Szilárd anyag 

 

0,5-ig 150 

0,5-nél nagyobb 50 

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

füstgázra vonatkoznak. 

3.2.2.2. A pontforrások üzemeltetése során betartandó előírások: 

3.2.2.2.1. A helyhez kötött légszennyező forrás üzemeltetése során a pontforrásokra megállapított 

határértékek nem léphetők túl. 

3.2.2.2.2. A létesítmény üzemeltetője köteles a légszennyező forrásának és az ezekhez tartozó 

technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót vezetni, amelyben fel kell 

tüntetni: 

 a technológiai berendezések, valamint az elszívó és légszennyezőanyag-leválasztó 

berendezések üzemidejét; 

 a termelésre vonatkozó, a légszennyező anyagok kibocsátására hatással lévő adatokat, 

felhasznált alap és segédanyagokat; 
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 a bekövetkezett üzemzavarok, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét 

és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedéseket; 

 a kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét és időtartamát, és 

a karbantartás eredményeképpen bekövetkező kibocsátás-változást; 

 a kibocsátások ellenőrzésének formáját, a mérés időpontját, gyakoriságát és időtartamát, 

valamint végrehajtásának módját, megjelölve az üzemvitel körülményeit és adatait; 

 a kibocsátás ellenőrzését végző szervezet megnevezését, a mérési vagy vizsgálati 

jegyzőkönyv számát vagy jelét; 

 a légszennyező forrásra előírt kibocsátási határértékeknek, valamint üzemeltetési 

paramétereknek való megfelelést. 

3.2.2.2.3. A légszennyező források és hozzá kapcsolódó berendezések technológiai és kezelési 

előírásaiban foglaltakat be kell tartani.  

3.2.2.2.4. Az elszívó és leválasztó berendezéseket a technológiai előírásoknak megfelelően, gondosan 

és folyamatosan üzemeltetni kell, valamint gondoskodni kell karbantartásukról a Műveleti és 

gépkezelési utasításban, illetve alkalmassági bizonyítványban (gépkönyv, minősítési 

dokumentumok) foglaltak, vagy előírások szerint. 

3.2.2.2.5. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg 

elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést. 

3.2.2.2.6. A rendkívüli légszennyezés megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a 

szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot. 

3.3. A kibocsátás ellenőrzésére vonatkozó előírások: 

3.3.1. A P3 és P4 jelű pontforrásokra megállapított légszennyező anyagok kibocsátásának 

meghatározására a környezethasználónak 5 évenkénti mérési gyakorisággal emisszió mérést kell 

végeznie. 

A következő emisszió mérés elvégzésének időpontja: 2018. július 31. 

A vizsgálati jegyzőkönyv benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31. 

3.3.2. Mérést csak olyan mérőszervezet végezhet, amely megfelel a 6/2011. (I.14.) VM rendelet 

(továbbiakban: VMr.) 8.§ (1) bekezdésében foglalt minőségirányítási követelményeknek, és 

rendelkezik olyan mérőeszközzel, amely megfelel a 21.§ (2) bekezdésében foglalt 

típusjóváhagyásnak. 

3.3.3. A környezethasználónak az időszakos mérésekhez szükséges mérőhelyek méréshez szükséges 

állapotának folyamatos fenntartásáról gondoskodnia kell. 

3.3.4. Az időszakos méréseket szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű eredményt adó 

módszer szerint kell végezni. 

3.3.5. A szükséges mérési időtartamra vonatkozó követelményeket a VMr. 16.§ alapján, a rendelet 15. 

melléklete tartalmazza. 

3.3.6. Az időszakos mérések értékelését VMr. 19.§ (4) bekezdése alapján, a rendelet 16. melléklete 

szerint kell végezni. 

3.4. Adatszolgáltatás 

3.4.1. A környezethasználónak a tárgyévet követő év március 31-ig az éves levegőtisztaság-védelmi 

jelentést (LM) kell benyújtania a Főosztályhoz. 

3.4.2. A környezethasználónak a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat 

első ízben jelen határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, azt követően a változás 

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

kell jelentenie a Főosztály részére. 

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

A levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet az ötéves felülvizsgálati dokumentációval egyidejűleg 

kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére. 

4. Zajvédelem: 

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

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

területen a zaj- és rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. 

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

mértékben növelje meg az útvonalakkal szomszédos zajtól védendő területek zajterhelését. 

5. Természetvédelem: 

5.1. A telep zöldfelületeinek rendszeres karbantartását (kaszálás, nyírás, gyommentesítés) biztosítani 

kell. 

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

amellyel megelőzhető a környező területek ragadozóinak károsodása. Az elpusztult rágcsálók 

tetemeit az irtást követően össze kell gyűjteni. 

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

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

deinek zavarása, károsítása, elpusztítása tilos! 

6. Mérés-ellenőrzési monitoring feltételek, nyilvántartási, adatszolgáltatási előírások: 

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

 a telephely vízfogyasztását, 

 villamosenergia-fogyasztását, 

 tüzelőanyag-fogyasztását, 

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

 takarmányfogyasztást, 

 trágyatermelést. 

6.2. A környezethasználónak a határozat IV. szakasz 1.5 pontjában meghatározott határértékek 

teljesülését évente egyszer monitorozni kell. A határértéknek való megfelelést az ipari 

kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb 

technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésben meghatározott technikák egyikének az 

elvégzésével kell igazolni a Főosztály felé. 

6.3. A környezethasználó köteles első alkalommal 2018. november 30.-ig, azt követően minden év 

november 30-ai határidővel a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozó „Éves 

környezetvédelmi jelentést” benyújtani a Főosztályhoz. A jelentésnek tartalmaznia kell a 

határozat 6.1 és 6.2 pontjában meghatározottakat. Az éves jelentésben a fentebb előírtakon túl 

tartalmaznia kell a következőket: a telepre érkezett panaszokat, havária eseményeket, valamint az 

engedély előírásainak való megfelelést. 
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7. Szakhatósági előírások: 

7.1. A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35900/6509-1/2017.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalása: 

A Maladupi Kft. (4456 Tiszadob, Állomás u. 1.) részére a Tiszadob 073/1 hrsz-ú ingatlanon 

üzemeltetett sertéstelep egységes környezethasználati engedélyében foglalt követelmények és 

előírások környezetvédelmi felülvizsgálatára vonatkozó egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárást lezáró határozat kiadásához az alábbi feltételekkel hozzájárulok: 

7.1.1. Tudomásul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti 

vagy károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény 

szerinti felelősséggel tartozik, illetve a hatóság által meghatározott intézkedések megtételére 

köteles. 

7.1.2. Az üzemeltetéssel kapcsolatos minden tevékenységet úgy kell végezni, hogy biztosított legyen a 

felszín alatti vizek jó minőségi állapota, azaz a tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz és 

a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) 

szennyezettség! határértéknél kedvezőtlenebb állapotát. 

7.1.3. A tevékenység végzése során tartsák be a telep érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyében 

előírt vízgazdálkodási, vízvédelmi előírásokat. 

7.1.4. A telep vízfelhasználásának hiteles műszaki mérését folyamatosan biztosítani kell. A 

vízfelhasználást legalább havi rendszerességgel rögzíteni kell, a hónap első munkanapján az 

üzemi naplóban. 

7.1.5. A telep vízellátó kútjai körül a 10 m sugarú védősávot biztosítani kell. Erre a területre semmiféle 

szennyezőanyag (pl. trágya, szennyezett csapadékvíz, stb.) nem kerülhet. A védőterületet körbe 

kell keríteni. 

7.1.6. A magas ammónium koncentrációt mutató monitoringkútból (F-3) félévente március és október 

hónapban akkreditált módon vízmintát kell vetetni, és be kell vizsgáltatni akkreditált szervezettel, 

az alábbi komponensekre: pH, elektromos vez. kép, szulfát, nitrát, nitrit ammónium, foszfát. A 

többi monitoringkutat a vízjogi engedélynek megfelelően kell mintázni. 

7.1.7. A hígtrágya elvezető rendszer vízzáróságát 5 évente - az egységes környezethasználati 

engedély felülvizsgálatával egy időben - ellenőriztetni kell, amelyet javaslunk a Vízépítési 

műtárgyak szigetelésére vonatkozó MI-10 294-83 általános irányelv szerint elvégezni. A 

vízzárósági, illetve nyomáspróbák eredményeit a felülvizsgálati dokumentáció mellékleteként 

meg kell küldeni a vízügyi és vízvédelmi hatóságnak. Szivárgásra utaló jelek esetén a rendkívüli 

(havária) helyzetekre vonatkozó protokollt kell követni, illetve az érintett szervekkel és 

hatóságokkal egyeztetve meg kell kezdeni a szigetelés sérülésének felderítését. 

7.1.8. A telepről elszállított hígtrágya mennyiségét rögzíteni kell, az elszállítás időpontját igazoló 

dokumentumokat meg kell őrizni, és ellenőrzéskor be kell mutatni naprakészen. A megfelelő 

kihelyező terület biztosításával és a szükséges engedélyek beszerzésével folyamatosan 

gondoskodni kell a hígtrágya kijuttatásának feltételeiről. 

7.1.9. A hígtrágya tározóban elhelyezett vízmérce állását havonta (hónap első munkanapján) rögzíteni 

kell és az adatokat a telepen kell tartani. 

7.1.10. Gondoskodni kell az építmények és létesítmények rendszeres karbantartásáról, 

állagmegóvásáról, jó műszaki állapotban tartásáról, szükség esetén a hiba kijavításáról. 

7.1.11. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a csapadékvíz lehetőleg ne szennyeződjön Trágyával, 

takarmánnyal szennyezett csapadékvizet megfelelően szigetelt műtárgyban kell felfogni, és azt 

hígtrágyaként kell kezelni. Tilos felszíni vízbe, valamint a vízelvezető, szikkasztó rendszerbe 

hígtrágyát, takarmányt, vagy bármilyen halmazállapotú vízszennyezést okozó anyagot juttatni. 

Ezáltal a telep egykori hígtrágya tározójába (0162/1 hrsz) sem vezethetnek csapadékvizet. A 



10 
 
 

tiltás ellenére felszíni vízbe juttatott szennyezőanyagok után vízszennyezési/nitrátszennyezési 

bírság megfizetésére, illetve további intézkedésekre kötelezi az Igazgatóság az engedélyest. 

7.1.12. A kommunális szennyvíz kizárólag engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítható. A 

szállításokat igazoló dokumentumokat ellenőrzéskor be kell mutatni. 

7.1.13. Az esetlegesen előforduló havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell 

jelenteni a vízvédelmi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység 

befejezéséről. Azonnali beavatkozást igénylő esetben a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, 

a károsodott környezetet helyre kell állítani. 

8. Szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos előírások: 

8.1. Termőföldvédelem: 

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

bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos mezőgazdaságilag hasznosított területeken 

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

bejelentett területeken kívül - hígtrágyával, valamint egyéb veszélyes és nem veszélyes 

hulladékkal nem szennyeződhet. 

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

védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és 

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

részére nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő! 2017.-től minden év 

március 31.-ig a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak kell 

a rendelet mellékletében meghatározott adatokat elektronikus úton megküldeni. 

9. Környezetkárosodás megelőzése: 

9.1. A környezet veszélyeztetésével illetve szennyezésével járó, nem rendeltetésszerű üzemelés 

illetve rendkívüli helyzet esetén alkalmazni kell a berendezésekre, technológiai folyamatokra 

vonatkozó kezelési utasításokban, valamint az üzemi kárelhárítási tervben foglaltakat. 

9.2. Az engedélyes köteles a tevékenységét úgy folytatni, hogy ne okozzon környezetszennyezést. 

9.3. Környezetszennyezés észlelése esetén az engedélyes köteles: 

- azonnali vizsgálatot végezni a szennyeződés forrásának megállapítása és izolálása 

érdekében, 

- megtenni a szükséges intézkedéseket a további szennyeződés elkerülése és a káros 

hatások minimalizálása érdekében, 

- haladéktalanul értesíteni a környezetvédelmi hatóságot illetve más érintett hatóságokat, 

szervezeteket. 

9.4. A telep műszaki létesítményeit folyamatosan karban kell tartani. 

9.5. A telephely üzemi kárelhárítási tervét - készítette: Leviczkyné Dobi Mária (4481 Nyíregyháza-

Sóstóhegy, Aranykalász sor 20.) környezetvédelmi szakértő, (SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg 

védelem szakértő; kamarai nyilvántartási száma: 15-0684), 2017. január – a Hajdú-Bihar Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35900/2846-1/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalása 

figyelembevételével jóváhagyom. 

9.6. Az üzemi kárelhárítási terv egy példányát a gazdálkodó szervezet székhelyén, egy példányát a 

terv által érintett üzemegységnél, telephelyen kell tartani. 

9.7. Az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett 

változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról - ideértve az 

üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére kötelezettnek kell 

gondoskodnia. A változásokról a környezetvédelmi hatóságot 30 napon belül értesíteni kell. 
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9.8. Az üzemi kárelhárítási tervet a terv készítésére kötelezettnek az üzem technológiájában, a 

gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 

napon belül felül kell vizsgálnia, majd megküldeni a környezetvédelmi hatóságra. 

9.9. Ha a változás nem jelentős és felülvizsgálat emiatt nem szükséges, úgy a környezetvédelmi 

hatóságot a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül erről tájékoztatni kell. 

9.10. A változások átvezetésétől függetlenül, az üzemi kárelhárítási tervet a környezethasználónak 

ötévente felül kell vizsgálnia, és az átdolgozott tervet be kell nyújtania a környezetvédelmi 

hatóságra jóváhagyásra. A felülvizsgált kárelhárítási terv környezetvédelmi hatósághoz történő 

benyújtásának határideje: 2021. július 4. A kárelhárítási tervet az SZKV-VF (víz- és földtani 

közeg) jelölésű szakértői jogosultsággal rendelkező személy készítheti el. 

9.11. Az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásához az eljárásba szakhatóságként bevont Hajdú-Bihar 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4027 Debrecen, Böszörményi u. 46-56. sz.) a 

35900/2846-1/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírásokkal 

hozzájárult: 

 A telep vízilétesítményeit az érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyekben előírtak 

betartásával üzemeltesse. 

 Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója köteles az 

ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a vizek 

hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott 

módon gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított közszolgálónak átadni. 

 Az okozott, vagy havária jellegű vízszennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni 

a vízügyi és vízvédelmi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység 

befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről. (219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet, 

220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet) 

10. Jelentéstételi, felülvizsgálati kötelezettség: 

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

kező események bármelyikének bekövetkezése esetén: 

 Tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások. 

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

okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel. 

A Főosztály ügyeleti telefonszáma: 06 30/620-7007; fax száma: 06 42 598-941. 

A környezethasználó köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének 

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

mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket.  

A környezethasználó köteles feljegyzést készíteni valamennyi eseményről.  

A Főosztály részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének 

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

minimalizálása érdekében tett intézkedések leírását. 

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

végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia 

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

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

ellenőrzés időpontjában a Főosztály részére átadni. A környezethasználó köteles a panaszok 

beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a Főosztályhoz 

benyújtani. 

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

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

vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől 
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számított négy éven belül, de legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó 

szabályok szerint felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati dokumentációt első ízben legkésőbb 

2022. október 31.-ig kell a Főosztályhoz benyújtani. 

11. Menedzsment: 

11.1. A környezethasználó köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni. 

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

nevének és elérhetőségének (levélcím, telefonszám) változását közölni a Főosztállyal. 

11.3. A környezethasználó köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felméré-

sére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a dolgozók azon tagjai számára, akiknek a munkája 

jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről feljegyzéseket kell készítenie. 

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

képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie. 

12. Felügyeleti díj: 

12.1. A környezethasználó éves felügyeleti díjat köteles fizetni. A díj mértéke 100.000,- Ft azaz 

Egyszázezer forint, amelyet egy összegben átutalási megbízással kell teljesíteni a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00299695-

00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára.  

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

szerint.  

12.3. Késedelmes teljesítés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. 

13. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások: 

13.1. A tevékenység szüneteltetésének vagy felhagyásának tényét (azt megelőző legalább 30 nappal) 

be kell jelenteni a Főosztály részére. 

13.2. A tevékenység felhagyása esetén a környezethasználó köteles a telephelyén tárolt hulladékok és 

egyéb környezetszennyező anyagok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő 

elszállításáról, illetve kezeléséről gondoskodni. 

13.3. A tevékenység felhagyása esetén, vizsgálni kell, hogy a tevékenységből - a 2015-ben készült 

felülvizsgálati dokumentáció és annak hiánypótlásában rögzített állapothoz viszonyítva -a földtani 

közegben következett-e be környezeti kár. Amennyiben a környezet károsodása valószínűsíthető, 

meg kell tervezni a szükséges intézkedéseket. A környezethasználó a vizsgálatot tartalmazó 

dokumentációt a tevékenység felhagyását követő 30 napon belül köteles benyújtani a 

Főosztályhoz a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket meghatározza érdekében. 

13.4. 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 

Kormányhivatal számára megküldeni.  

V. 

Érvényesség 

A IV. részben megadott előírások betartása esetén  

az egységes környezethasználati engedély 

11 évig,  

a légszennyező források levegőtisztaság-védelmi engedélye 

5 évig 

érvényes jelen határozat jogerőre emelkedésének napjától. 
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A 783-8/2017. sz. határozattal módosított 364-14/2012. sz. határozatba foglalt egységes 

környezethasználati engedélyt jelen határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg hatályon kívül 

helyezem. 

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

melléklettel együtt érvényes. 

Az eljárás során eljárási költségként a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A § (4) bekezdésében fog-

lalt felülvizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díja merült fel, melynek megfizetésére a 

környezethasználó köteles. A díj mértéke 250.000,-Ft, melyet a környezethasználó megfizetett, egyéb 

eljárási költség nem merült fel. 

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

jogerőre. 

E határozat ellen a közlés napját követő 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van 

helye. 

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

jogorvoslat keretében támadható meg. 

Az egységes környezethasználati engedély ötéves teljes körű felülvizsgálati eljárása elleni fellebbezés 

díja 125.000,- Ft. 

Természetes személyek és civil szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: 2.500,- 

Ft. 

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

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

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

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. 

A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. 

A fellebbezés alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a határozat módosításáról 

vagy visszavonásáról, illetve a Pest Megyei Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet. 

I N D O K O L Á S 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal területi illetékességgel rendelkező jogelődje, a 

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 783-8/2017. sz. határozattal 

módosított 364-14/2012. sz. határozatában adott egységes környezethasználati engedélyt a Maladupi 

Termelő, Feldolgozó és Szolgáltató Kft. (4456 Tiszadob, Állomás u. 1., KÜJ száma: 100 373 888) 

részére a Tiszadob, 073/1 hrsz.-ú külterületen végzett sertéstartás tevékenységére. 

A 364-14/2012. sz. határozat 4. pontja szerint az engedély a rendelkező részben megadott előírások 

betartása esetén 2017. október 31-ig érvényes. 

A határozat 4. pontjában előírásra került, hogy „A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (8) 

bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább ötévente a 

környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint, valamint figyelemmel a 19. § (2) 

bekezdésben foglaltakra felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: 2017. 

április 30. 

Maladupi Kft. (4456 Tiszadob, Állomás út 1.) megbízásából az Agromechanika Kkt. (4481 Nyíregyháza-

Sóstóhegy, Aranykalász sor 20.) 2017. május 10-én kérelmet nyújtott be a Főosztályra a 364-14/2012. 
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sz. határozatba foglalt egységes környezethasználati engedély ötéves felülvizsgálatának elbírálása 

tárgyában. 

A Főosztály megállapította, hogy az ötéves felülvizsgálat 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. számú melléklet 10.1. alszám alapján /mint a 314/2005. (XII.25.) Korm. 

rendelet 20/A § (4) bekezdésében foglalt felülvizsgálat/ a 7. pontban - nagy létszámú állattartás - foglalt 

díjtételnek, vagyis 500.000,- Ft-nak az 50 %-a, azaz 250.000,- Ft. 

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a Díj-

rendelet 5. § (6) bekezdése értelmében a kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell. 

A díj megfizetése az eljárás kezdeményezésekor nem történt meg, ezért az eljáró hatóság a 5901-

1/2017. sz. végzésében hívta fel az ügyfelet a díjfizetésre. 

A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 

158. § (1) bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a 

költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.” 

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

a környezethasználó a hivatkozott számú végzés alapján megfizetett, egyéb eljárási költség nem kelet-

kezett. 

A Főosztály a benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a dokumentációban 

foglaltak pontosítása, kiegészítése szükséges, ezért az 5901-3/2017., valamint az 5901-13/2017. sz. 

végzésében hiánypótlást írt elő, amely végzésekben foglaltak teljesítésre kerültek. 

A Főosztály a 364-14/2012. sz. egységes környezethasználati engedély ötéves felülvizsgálatának 

elbírálására irányuló kérelmet megvizsgálta és megállapította, hogy az eljárás lefolytatásához szükséges 

a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/B. §-a szerinti alapállapot jelentés benyújtása szükséges, ezért a 

5901-3/2017. számú végzésével hiánypótlást írt elő. Az ügyfél a kért alapállapot benyújtotta a 

Főosztályhoz. 

A Főosztály a Ket. 29. § (6) bekezdése alapján a nyilvánosság biztosítása érdekében hivatalában, 

valamint honlapján közleményt tett közzé, egyidejűleg az 5901-4/2017. sz. ügyiratában megküldte a 

közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység helye szerinti település, Tiszadob Község 

Jegyzőjének, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. A kifüggesztés időtartama alatt sem a 

Főosztályhoz, sem az érintett település jegyzőjéhez nem érkezett lakossági észrevétel. 

A Főosztály az 5901-5/2017. számú levelében az eljárás megindulásáról ismert ügyfélként értesítette a 

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

Az engedélyezésre kerülő tevékenység: 

A Maladupi Kft. a Tiszadob 073/1 hrsz-ú telephelyén intenzív sertéstenyésztési tevékenységet végez, 

melyhez a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: 

felügyelőség) 364-14/2012. ügyiratszámon egységes környezethasználati engedélyt adott. A sertéstelep 

a Tiszadob ÉK-i részén helyezkedik el. A sertéstelep a 3631. számú, valamint 3612. számú utakról 

közelíthető meg. 

A tenyésztési rendszer: saját előállítású vágósertés alapanyag vágósertés, mint végtermék előállító telep 

= sertéskombinát. A telepen egyidejűleg fellelhetőek a különféle tenyésztési célú és korcsoportú állatok. 

Az állattenyésztésben melléktermékként trágya képződik, ami az alkalmazott alom nélküli 

technológiában hígtrágya. 

A tervezett tevékenység kapacitása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 1. 

és 2. sz. mellékletébe sorolható be az alábbiak szerint:   
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1. sz. melléklet 1.c): „Intenzív állattartó telep – sertéstelepnél 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti sertéshízók 

számára”;   

2. sz. melléklet 11.b): „Nagy létszámú állattartás – intenzív sertéstenyésztés – több mint 2000 férőhely 

(30 kg-on felüli) sertések számára”; 

2. sz. melléklet 11.c): „Nagy létszámú állattartás – intenzív sertéstenyésztés – több mint 750 férőhely 

sertéskocák számára”. 

A telephely elhelyezkedése: 

A sertéstelep a Tiszadob ÉK-i részén helyezkedik el. A sertéstelep a 3631. számú, valamint 3612. 

számú utakról közelíthető meg. A sertéstelephez a legközelebb fekvő lakóépület 1115 méterre található 

a Tiszadob Hunyadi út 140. sz. alatti ingatlanon. 

Létesítmények: 

A telephelyen található létesítmények:  

Üzemelő, használatban lévő létesítmények:  

- 1 db fiaztató (160 férőhelyes), 

- 1 db előhizlaló (2160 férőhelyes), 

- 4 db hizlalda (3 db 1200 és 1 db 900 férőhelyes), 

- 1 db koca és kanszállás (800 és 22 férőhelyes), 

- 1 db takarmánykeverő, 

- 1 db tápraktár, 

- 1 db magtár, 

- 3 db silótorony,  

- szociális épület, iroda, porta, 

- 2 db mélyfúrású kút,  

- 2 db 20 m3-es szociális szennyvízgyűjtő akna, 

- 2 db 50 m3-es tüzivíz tároló, 

- 1 db hidroglóbusz, 

- 1 db vízzáró hígtrágyás medence (15000 m
3
), 

- 1 db trágyatálca (kiszűrt alakos elemek tárolására) (375 m
3
), 

- 1 db kiegyenlítő medence (15 m
3
)  

- figyelő kutak (4 db). 

Használaton kívül lévő létesítmények: 1 db szúró boncoló-hullafeldolgozó épület, 1 db terményszárító, 1 

db selejt ól, 1 db 200 m
3
-es hígtrágya medence 

A tartástechnológia főbb műszaki elemei, paraméterei: 

Tartástechnológia, Trágya kitárolás, elhelyezés: 

A telephelyen az állattartó épületek pavilon jellegű, könnyű szerkezetes előre gyártott elemekből 

készültek. Az állatok az egész tenyésztési folyamat során zárt tartásban vannak. A tenyésztési munka- 

folyamatok az alábbiak:  

- termékenyítés,  

- fiaztatás, 

- malacnevelés, 

- hízlalás. 

A kocákat a szárazon állás, termékenyítés és a vemhességi idő alatt csoportosan tartják, majd az egyedi 

ellető-ketrecekben fialnak. A malacokat 26-32 napos korban választják el, és telepítik át a battériára. A 

battérián 65-70 napig maradnak, és a süldők onnan kerülnek át az ólba. A hízók további 

átcsoportosításokkal a hizlaldában 170-180 napos korig, a 105-108 kg vágósúly eléréséig tartózkodnak. 

Az ólak padozata részlegesen rácselemes, a trágyát vízöblítéssel távolítják el. Alomanyagot nem 

használnak. Az épületekből a hígtrágya zárt gravitációs csatornahálózaton jut a vízzáróan kialakított 



16 
 
 

kiegyenlítő, átemelő aknába, ahonnan nyomóvezetéken kerül a fázisszétválasztóra. A szilárd fázis 250 

m
2
-es felületű (375 m

3
 űrtartalmú) betonozott trágyatárolóba kerül. A folyékony fázis a területen lévő 

15.000 m
3
-es szigetelt hígtrágyatárolóba kerül. A hígtrágyatárolóból a hígtrágyaszállító tartálykocsik 

feltöltése tolózárral ellátott vezetékről történik. A hígtrágya hasznosítása mezőgazdasági művelésű 

területeken folyik növényi tápanyag-utánpótlási céllal. 

Az állatcsoportok mérete a korral változik: 

- szopósmalac: csoportos 10-12 egyed az alomnagyságtól függően, 

- választott malac: a battérián csoportos 10 egyed, 

- hízó I.-II-III: csoportos 10 egyed, 

- hízó IV.: csoportos 16-33 egyed, 

- vemhes koca: egyedi, illetve csoportosan 10-15 db, 

- fias koca: egyedi, a malacokkal. 

- tenyészkan: egyedi. 

 

Itatás: 

A nevelőépületekben szelepes itatórendszert alkalmaznak.  

Takarmányozás: 

Az adott sertéstelepen használt takarmányok és a beszerzési források:  

- a malactápokat a forgalmazótól zsákos kiszerelésben vásárolják.  

- az egyéb tápokat - koca, kan, süldő és hízó - a telephelyen lévő saját takarmánykeverőben egyedi 

receptúrák alapján állítják elő vásárolt ipari és mezőgazdasági takarmány alapanyag és premixek 

összekeverésével. 

A tápok telephelyen belüli szétosztásához MTZ traktorra kapcsolt takarmánykihordó kocsival töltik a 

takarmányt a silótornyokba, azok űrtartalma 40-60 q. A takarmány egyedeknek és csoportoknak való 

kiosztása kézzel történik: a tornyokból kiskocsiba engedik és kiosztó kanállal adagolják az etetőbe. 

Fűtés: 

A sertéstelep épületeinek fűtése az alábbiak szerint történik: 

- fiaztató: gázüzemű infrasugárzó,  

- malacbattéria: gázkazán, 

- hizlalda: gázüzemű mobil hőlégbefúvó. 

A tüzelőanyag: tartályos PB-gáz. A tüzelőberendezések egyikének teljesítménye sem éri el a 140 kW-ot. 

Szellőzés: 

Az épületekben a szellőztetés mesterséges légcserével ventillátorok alkalmazásával történik. A 

szellőztető rendszer működését automatikus vezérlés biztosítja. 

Világítás: 

Az istálló épületek mesterséges megvilágítása energiatakarékos izzókkal és fénycsövekkel biztosított. A 

világítótesteket a megfelelő fényleadás érdekében mindig tisztán tartják. 

Járvány megelőzése érdekében alkalmazott eljárások:  

A telep körülkerítése, a kerítés állapotának rendszeres ellenőrzése; kártevők elleni védekezés kémiai 

anyagok kihelyezésével; az állattartó épületekbe történő belépés csak munkaruha, illetve védőruha 

felvételével történhet; az állatok folyamatos ellenőrzése; az istállók rendszeres fertőtlenítése. A telep 

állatorvosi felügyelete állandó jellegű. 
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Energiaellátás: 

A sertéstelep villamos energia ellátását az E-ON biztosítja. 

A fűtőanyag PB-gáz, két db 25 m
3
 űrtartalmú tartályt telepítettek, azok a sertéstelep ÉK-i sarkában 

betonozott talapzaton vannak rögzítve. A feltöltést eseti megrendelés alapján a Flaga Hungária Kft. 

végzi.   

A telepen történő energiafelhasználás mérésére fogyasztásmérő órák vannak felszerelve. 

Vízellátás: 

A telep vízellátásához szükséges víz beszerzése 2 db mélyfúrású kútról történik, melyből egy kút 

tartalékként szerepel. A vízminőség az állatállomány számára megfelelő. A felhasznált vízmennyiséget 

vízóra méri.  

A dolgozók számára az ivóvíz biztosítása palackosan történik.  

Szennyvízelhelyezés: 

A sertéstelepen keletkező szociális szennyvizet 2 db 20 m
3
-es zárt, vízzáróan szigetelt aknában gyűjtik, 

majd a tiszadobi szennyvíztisztító telepre szállíttatják el szennyvízszállítási jogosultsággal rendelkező 

vállalkozóval. 

Csapadékvíz-elhelyezés: 

A sertéstelep viszonylag laza beépítésű, nagy a zöldfelülettel rendelkezik. A telephelyen keletkező 

csapadékvíz részben természetes elszikkadásra, illetve ki van építve az árok- és szivárogtató-rendszer. 

A csapadékvíz-elvezető rendszer vízjogi engedéllyel rendelkezik. 

Hulladékgazdálkodás: 

A sertéstelepen hulladékkezelést nem végeznek. A telepen keletkező veszélyes hulladékokat 

munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik. A munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladékok maximális 

mennyisége 500 kg. A munkahelyi gyűjtőhely kialakítása az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

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

megfelelően van kialakítva. 

A veszélyes hulladékokat (betegellátási hulladék) ALFÖLDI Környezetvédelmi KFT. (4400  Nyíregyháza 

Szabadságbokor 4/a.) szállítja el. 

A sertéstelepen keletkező kommunális hulladékokat 3 db 120 literes gyűjtőedényben tárolják. A 

kommunális hulladékot a közszolgáltató szállítja el. 

Az állati ürüléket a környezethasználó termőföldön hasznosítja. 

A telephelyről rendszeresen történik a hulladékok kiszállítása, így ott jelentősen felhalmozott hulladék 

nincs. 

A telephelyen környezetvédelmi megbízottat alkalmaznak. Környezetvédelmi megbízott neve: ALFÖLDI 

Környezetvédelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Szabadságbokor 4/A.) 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. számú melléklete alapján a környezet-

védelmi hatóság az 5901-7/2017. számú végzésében szakhatóságként a Hajdú-Bihar Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (4027 Debrecen, Böszörményi u. 46-56.) kereste meg a 

hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban. 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35900/6509-1/2017.Ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában az engedélyezési eljárást lezáró határozat kiadásához feltételekkel 

hozzájárult. Előírásait jelen határozat rendelkező részének 7.1 pontja tartalmazza, indoklása az alábbi: 

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

Természetvédelmi Főosztálya (továbbiakban: Főosztály) 5901-7/2017. számon, 2017. július 17-én 
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érkezett ügyiratában a Maladupi Kft (4456 Tiszadob, Állomás u. 1.) részére a Tiszadob 073/1 hrsz.-ú 

ingatlanon üzemeltetett sertéstelep egységes környezethasználati engedélyében foglalt követelmények 

és előírások környezetvédelmi felülvizsgálatára vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásban szakhatóságként megkereste az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot. 

A Főosztály az Agromechanika Kkt. (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy Aranykalász sor 20.) által készített 

dokumentációt elektronikus úton közzétette. 

A dokumentáció szerint a Maladupi Kft. a Tiszadob 073/1 helyrajzi számú ingatlanon lévő telephelyén 

intenzív sertéstenyésztést végez. 

A sertéstelep ipari és szociális vízellátása mélyfúrású kútról történik, az ingatlanon három mélyfúrású kút 

található melyből az 1-es számú használaton kívüli, a 2-es számú tartalék (K- 81) a 3-as számú üzemelő 

kút. A 2-es és a 3-as számú kutak 355/43/2007. számon kaptak fennmaradási engedélyt. A telepen 

található egy 70 m
3
-es hidroglóbusz valamint a részben a térszín alá mélyítve 2 db 50 m

3
-es zárt 

medence. 

A szociális tevékenységből keletkező kommunális szennyvizet 2db 20 m
3
-es vízzáró kivitelű aknába 

gyűjtik, a szennyvíz befogadója a tiszadobi szennyvíztelep. 

A burkolt felületeken keletkező csapadékvíz a zöldfelületeken elszikkad, illetve a kiépített árok és 

szivárogtató rendszeren keresztül a hígtrágya elvezető rendszerbe van csatlakoztatva. 

Az állattartási tevékenység során, a telephelyen hígtrágya keletkezik. A telephelyen keletkező hígtrágyát 

a telepen található 15000 m
3
-es szigetelt, szivárgásmentes hígtrágya tározó műtárgyban tárolják. 

A rekultivált hígtrágya tározó monitoring rendszerének F-3 jelű kútjában 2014-ben az ammónium 

koncentráció jelentősen megemelkedett, ami friss szennyezésre utal. A vizsgálati eredmények alapján az 

ammónium koncentráció a 2015. és 2016-os évben sem csökkent. A szennyezés nyomon követése 

érdekében az F-3 jelű kútból évente két alkalommal történő mintavételt írtunk elő. 

Az ügyintézés során megállapításra került, hogy a sertéstelep vízilétesítményeinek üzemeltetésére a Kft 

355/43/2007.sz. határozatokban vízjogi fennmaradási engedéllyel rendelkezik. 

A szakhatósági állásfoglalás előírásai az 1995. évi LIII. törvény, az 1995. évi LVII. törvény, a 72/1996. (V. 

22.) Korm. rendelet és az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet alapján lettek meghatározva. 

A szakhatósági állásfoglalás megkeresés 2017. július 17-én érkezett a hatósághoz. A szakhatóság 

eljárására irányuló ügyintézési határidő a megkeresés beérkezését követő naptól számított huszonegy 

nap (1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés). Az ügyintézési határidő betartásra került. 

A döntés elleni önálló fellebbezést a Ket. 44. § (9) bekezdése nem teszi lehetővé. 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a 

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

meg. Szakhatósági állásfoglalásunkat a 2004. évi. CXL. törvény 44. § (1) bekezdése és a 71/2015. (III. 

30.) Korm. rendelet figyelembevételével hoztam meg. 

Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 

szíveskedjen részemre megküldeni.” 

A 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklete alapján a Főosztály az 

5901-8/2017. sz. ügyiratában a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztály Közegészségügyi Osztályát, Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

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

és Talajvédelmi Osztályát és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal 

Agrárügyi Főosztályát, kereste meg a hatáskörükbe tartozó szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban.  
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Az eljárásba bevont szervezeti egységek a szakkérdésben az állásfoglalásukat az alábbiak szerint adták 

meg: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 

Osztálya SZ/NEF/01132-2/2017. számon, szakkérdés vizsgálata tárgyában az alábbiakat állapította 

meg: 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, a Maladupi Kft. (4456 

Tiszadob, Állomás u. 1.) megbízásából eljáró Agromechanika KKt (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, 

Aranykalász sor 20.) által előterjesztett Tiszadob 073/1 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére kiadott 

364-14/2012. számú egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata ügyében, a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) megkeresése alapján, az egységes 

környezethasználati engedély kiadása ellen a vizsgált szakkérdések vonatkozásában kifogást nem 

emel. 

Szakmai véleményét az alábbiak szerint indokolta: 

A Maladupi Kft. (4456 Tiszadob, Állomás u. 1) megbízásából eljáró Agromechanika KKt. (4481 

Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 20.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Nyíregyházi Járást Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (4400 Nyíregyháza, 

Kölcsey u. 12-14.) előtt, Tiszadob 073/1 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére kiadott 364-14/2012. 

számú egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata ügyében kérelmet terjesztett elő. 

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

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

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

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

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

kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni 

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

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

rendelkezik. 

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

ának, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseire is a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy a sertéstelep üzemeltetése 

során - a szakértői nyilatkozatban közölt adatokat, számításokat figyelembe véve- a vizsgáit 

szakkérdések vonatkozásában jelentős környezeti terhelés nem valószínűsíthető, ezáltal szignifikáns 

humán-egészségügyi kockázatnövelő hatás kialakulására - a felülvizsgálati anyagban bemutatott adatok 

alapján- nem lehet következtetni. 

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

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

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

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, illetékességét a Ket. 21. § (1) bekezdése, valamint a fővárosi és 

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

Korm. rendeleti § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.” 
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A Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya SZ/84/02012-

2/2017. számú nyilatkozatába foglalt előírásait a határozat rendelkező rész 8.1. pontja tartalmazza, 

melyet az alábbiakkal indokolt: 

„A Kft. az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének 

ebben az évben (adatszolgáltatási időszak: 2015. szeptember 1. - 2016. december 31.) eleget tett. 

A hígtrágya termőföldön történő hasznosítása tárgyában kiadott 24.2/Tv./2626-7/2012. számú 

engedélyünk 2017. szeptember 17.-ig érvényes. (A hasznosításra kijelölt és engedélyezett összesen 

160,3676 ha nagyságú szántó művelési ágú terület Tiszadob határában található.) 

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 I. táblázat 5. pontja, valamint a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás (a fővárosi és 

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

felülvizsgálati dokumentáció és a hiánypótlás (készítette: Agromechanika Kkt. 4400 Nyíregyháza-

Sóstóhegy, Aranykalász sor 20.; készült: Nyíregyháza, 2017. április 30. és július 5.) alapján adta ki. 

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

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

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztálya a HB-

03/ERD/11856-2/2017. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát és 

megállapította, hogy: 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály feltétel nélkül 

hozzájárul a Tiszadob 073/1 hrsz.-ú ingatlanon meglévő sertésnevelő telep egységes 

környezethasználati engedély ötéves felülvizsgálati eljárásában a dokumentáció elfogadásához. 

Szakmai véleményét az alábbiak szerint indokolta: 

„A SZSZBMKH Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Komplex 

Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és Természetvédelmi Osztálya részére, a fenti 

ügyiratszámú, Tiszadob 073/1 hrsz.-ú ingatlanon meglévő sertésnevelő telep egységes 

környezethasználati engedély ötéves felülvizsgálati eljárásában, szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan a 

HBMKH DJH Agrárügyi Főosztály elsőfokú erdészeti feladatkörében eljáró Erdőfelügyeleti Osztálya az 

alábbi állásfoglalást adja: 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. Rendelet 5. melléklet I. táblázat 6. pontjában meghatározott 

szakkérdést megvizsgálta az erdészeti hatóság a fenti hivatkozási számú eljárásában. 

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

eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták. 

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

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

igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálata. 

Az erdészeti hatóság a IX-G-001/03814/18/2012. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában az 

engedély kiadásához feltétel nélkül hozzájárult. 
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A fentiek miatt az erdészeti hatóság feltétel nélkül hozzájárul a Tiszadob 073/1 hrsz.-ú ingatlanon 

meglévő sertésnevelő telep egységes környezethasználati engedély ötéves felülvizsgálati eljárásában a 

dokumentáció elfogadásához.  

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

hatósági feladatkörében eljáró Erdőfelügyeleti Osztályának hatáskörét a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (5) 

bekezdésének rendelkezése, illetékességét a 10. §-ának c) pontja, és a 11. § (1) bekezdése és a 2. 

számú melléklet 8. pontja állapítja meg.” 

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § 6b) bekezdésének megfelelően az 5901-9/2017. 

számú végzésében belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult Tiszadob Község Jegyzőjéhez (4456 

Tiszadob, Andrássy u. 37. sz.) a telephelyen folytatott, felülvizsgált tevékenység, valamint a helyi 

környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozás összhangjának 

megállapítása érdekében. 

Tiszadob Község Jegyzője a 2784-2/2017. számú, 2017. augusztus 7-én érkezett ügyiratában az 

alábbi tájékoztatást adta: 

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

Természetvédelmi Főosztálya részére a Maladupi Kft. (4456 Tiszadob, Állomás u. 1.) szám alatti adózó 

ügyében a fenti hivatkozási számú megkeresésre tájékoztatom, hogy a Maladupi Kft. Tiszadob 073/1 

hrsz. alatti sertésnevelő tevékenysége helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint. 

A Zöldhatóság webcímén elérhető kérelem és mellékletei alapján a tervezett tevékenység nem ellentétes 

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2008. (11.15.) önkormányzati rendeletével 

jóváhagyott Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve (továbbiakban; HÉSZ) előírásaival. A 

HÉSZ alapján a 073/1 hrsz. alatti ingatlan mezőgazdasági üzemi gazdasági terület. 

Megállapítom, hogy az eljárás során költség nem merült fel 

A végzés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, a végzés csak az ügy érdemében hozott határozat, 

ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg. 

I N D O K O L Á S  

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

Természetvédelmi Főosztálya 2017. augusztus 07. napján érkezett megkeresésben kérte a 4456 

Tiszadob, 073/1 hrsz. ingatlanra vonatkozóan a kért nyilatkozat megadását. 

Megállapítottam, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény (továbbiakban Két) 26.§ (1) bekezdés c) pontja 

alapján kért jogsegélyt. 

Az eljárás során költség nem merült fel, így arról nem rendelkeztem. 

A Ket. 26. § (5) bekezdés b) pontja alapján a megkeresést 5 napon belül keli teljesíteni. 

A Ket. 26. § (10) bekezdése alapján a belföldi jogsegély során kizárólag írásbelinek minősülő 

elektronikus levél útján tartanak kapcsolatot egymással. 

Végzésemet a hivatkozott jogszabály alapján küldöm meg. 

A Ket. 71. § (1) bekezdése alapján a hatóság az eljárás során felmerült kérdésben végzést bocsát ki, 

A Ket. 98. §-a alapján a végzés csak a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés 

elleni fellebbezésben támadható meg.” 
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A környezetvédelmi hatóság döntését a kérelemben foglaltak, a szakhatóság állásfoglalása, a 

szakkérdésben adott nyilatkozatok és javaslatok, a jegyző által kiadott belföldi jogsegély, 

valamint a benyújtott dokumentációk és a rendelkezésre álló információk alapján a következők 

szerint hozta meg: 

Hulladékgazdálkodás: 

A dokumentációban foglaltak értelmében a környezethasználó a telephelyen engedélyhez kötött 

hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez. 

A keletkező hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik. A dokumentáció hiánypótlása szerint a 

munkahelyi gyűjtőhely kialakítása megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának 

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

Az üzemelés során keletkező hulladékokat a gyűjtést követően jogerős hulladékgazdálkodási 

engedéllyel rendelkező szervezet részére adják át.  

A települési szilárd hulladékot gyűjtést követően közszolgáltató részére adják át.  

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

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

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

A környezethasználónak a keletkező hulladékok vonatkozásában nyilvántartási, adatszolgáltatási 

kötelezettsége van, melyre a rendelkező rész 2.5. pontjában tettem előírást a hulladékkal kapcsolatos 

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

10.§ 11.§ 13.§-a alapján. 

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikusan teljesíthető. Az elektronikus adatszolgáltatás 

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

internetes elérhetőségen tájékozódhat. 

A rendelkező rész 2.6.-2.7. pontjaiban foglalt előírásokat a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 13.§-a 

alapján tettem. 

Levegőtisztaság-védelem: 

A sertéstelep épületeinek fűtése az alábbiak szerint történik: 

 fiaztató: gázüzemű infrasugárzó,  

 malacbattéria: gázkazán, 

 hizlalda: gázüzemű mobil hőlégbefúvó. 

A tüzelőanyag: tartályos PB-gáz. A tüzelőberendezések egyikének teljesítménye sem éri el a 140 kW-ot, 

ezért nem minősülnek jelentés köteles légszennyező pontforrásoknak.   

A sertéstelepen működő takarmánykeverőben állítják elő az állatok takarmányozásához szükséges 

tápokat. A takarmánykeverés technológiájához a P4 Porleválasztó közös kürtő és a P3 Gőzkazán 

kémény I. megnevezésű légszennyező pontforrások tartoznak. A pontforrások emisszió mérését a 

környezethasználó 2013. július hónapban elvégeztette. A mérés alapján megállapítható, hogy a 

pontforrások által kibocsátott légszennyező anyagok koncentrációi a megállapított kibocsátási 

határértékeket egyetlen szennyezőanyag esetén sem haladják meg, a további működésnek levegő 

védelmi szempontból nincs akadálya. 

A P3 Gőzkazán kémény I. pontforrás technológiai kibocsátási határértékei a 140 kWth és az ennél 

nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező 

anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet (továbbiakban: 

KöM rendelet) 3.§ (1) bekezdése alapján, a rendelet 3. számú melléklete szerint kerültek megállapításra. 

P4 Porleválasztó ciklon közös kürtő megnevezésű légszennyező pontforrás technológiai kibocsátási 

határértéke a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

http://web.okir.hu/hu/tart/index/57/Adatszolgaltatasok
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kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011.(I.14.) VM rendelet 7. melléklet 2.39.1. pontja alapján került 

megállapításra. 

A pontforrások előírt emisszómérések gyakorisága a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 

légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 

szabályokról szóló 6/2011.(I.14.) VM rendelet (továbbiakban: VM rendelet) 14. melléklete alapján, a 

mérés elvégzésének körülményei 6.§ (1), 8.§ (1), 12.§ (1) b) és (2) bekezdése alapján, a vizsgálati 

jegyzőkönyv benyújtására vonatkozó határidő a 19. (3) bekezdés alapján került meghatározásra. 

A légszennyező források és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről történő 

üzemnapló vezetése a VM rendelet 18.§ (1) bekezdése alapján került előírásra. 

A sertéstelepen a LAIR rendszerben D1 Sertéstelep megnevezésű diffúz forrás van nyilvántartva. A 

diffúz forrás az alábbi bűzkibocsátó létesítményeket foglalja magába: 

nevelő épületek nettó alapterület (m
2
) férőhely (db) 

hizlalda  1.081,2 1200 

hizlalda 1.081,2 1200 

hizlalda 1.081,2 1200 

hizlalda 1.036,35 900 

kocaszállás 1.667,2 637 

fiaztató  1.163,0 164 

előhizlaló (malacnevelő) 1.038,6 2160 

   

trágyarendszer   

hígtrágyamedence 15.000 m
3 

 

trágyatálca 250 m
2 

 

kiegyenlítő medence 15 m
3 

 

A dokumentációban a diffúz forrás levegővédelmi hatásterületét terjedésszámítással határozták meg a 

legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett. A sertéstelep 

szagvédelmi hatásterülete a sertéstelep határától mért 294 méteres sáv által határolt terület.  

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

A szagvédelmi hatásterületen belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális 

és igazgatási épület nem található. A sertéstelep és a legközelebbi lakóház távolsága 1.115 m. 

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 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (4025 

Debrecen, Hatvan u. 16.) 364/14/2012. számú határozatával megállapított 300 m-es védelmi övezetet a 

környezethasználónak továbbra is fenn kell tartani a telephely bűzforrásai körül. 

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

bekezdései és 32. §-a alapján állapította meg. 

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, érvényességi idejét a 

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

A telephely Tiszadob észak-keleti, külterületi részén helyezkedik el. A legközelebbi zajtól védendő 

létesítmény 1100 m távolságban helyezkedik el a telephely telekhatárától. A telephelyet mezőgazdasági 

és erdő területek határolják. 

A benyújtott dokumentációban szereplő számítások alapján a telephely legnagyobb zajvédelmi 

szempontú hatásterülete a telephely mértani középpontjától számítva 314 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. 

Természetvédelem: 

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

környezete természetvédelmi oltalom alatt nem áll; nemzetközi, országos vagy helyi jelentőségű védett 

természeti-, vagy Natura 2000 terület a felülvizsgált ingatlanon és a szomszédos területeken nincs, nem 

része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak.  

A sertésnevelő telep környezetében főleg mezőgazdasági művelésű (szántó, gyümölcsös) területek 

találhatóak. A kb. 45 éve állattartásra hasznosított ingatlan botanikai és zoológiai vizsgálata alapján 

megállapítást nyert, hogy a telep fajok és élőhelyek tekintetében különleges természeti értéket nem 

képvisel. Az elmúlt 5 évben folytatott üzemeltetés nem okozta a környező élőhelyek állapotának 

romlását, fajösszetételének lényeges átalakulását. 

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

védett ragadozók populációinak károsodása, ezért erre vonatkozóan előírást tettem. 

Fentiek alapján az állattartó tevékenység további folytatásával szemben természet- és tájvédelmi 

szempontból kizáró ok nem merült fel, a rendelkező részben (a természet védelméről szóló 1996. évi 

LIII. tv. 43. § (1) bekezdése alapján) tett előírások betartása esetén a tevékenység természetvédelmi 

érdeket nem sért. 

Az elérhető legjobb technikának való megfelelés: 

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az egy-

séges környezethasználati engedélyben rendelkezik a tevékenység végzésének feltételeiről. Az ehhez 

alapul szolgáló elérhető legjobb technika meghatározása érdekében a környezetvédelmi hatóság 2017. 

október 2-án a környezethasználó megbízottjával szakmai konzultációt folytatott. A konzultációról 

jegyzőkönyv készült, melyben rögzítésre került a sertéskoca tartásra vonatkozó elérhető legjobb 

technika és a vizsgált telephelyen alkalmazott technológia összehasonlítása. 

A sertéstelep az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 

elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek, az intenzív baromfi- vagy 

sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló végrehajtási határozatában foglaltaknak 

való megfelelését jelen határozat 2. számú melléklete tartalmazza. 

Az 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) 

kapcsolatos következtetéseknek való megfelelés végső határideje 2021. február 15. Az elérhető legjobb 

technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek való megfelelés érdekében, a környezethasználó - a 

határozat IV. szakasz 1.6 pontjában - meghatározott technikák alkalmazását vállalta 2020. december 

31.-ig történő bevezetésével. 
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Környezetkárosodás megelőzése: 

A Maladupi Kft. (Tiszabdob, Állomás u. 1. sz.), Tiszadob, 073/1 hrsz. alatti sertéstelep Üzemi 

Kárelhárítási Tervének felülvizsgálata a 2017. május 8-án a Főosztályon megtörtént. A Főosztály 

Tiszadob, 073/1 hrsz. alatti sertéstelep Üzemi Kárelhárítási Tervét a 783-8/2017. számon módosított 

364-14/2012. számú határozatával hagyta jóvá. 

Mivel a 364-14/2012. számú egységes környezethasználati engedélye jelen határozat jogerőre 

emelkedését követően hatályát veszti, a Főosztály a sertéstelep Üzemi Kárelhárítási Tervére megadott 

jóváhagyását, az ahhoz kapcsolódó előírásait és indokolás részét jelen határozatba átemeli. 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése és 6. sz. melléklete II. táblázatának 5. pontja 

alapján az eljáró hatóság az 783-4/2017. számú ügyiratában a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság (4027 Debrecen, Böszörményi u. 46-56. sz.) szakhatósági állásfoglalását kérte. 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) 35900/2846-

1/2017.ált. számon adott szakhatósági állásfoglalást az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásához. 

Az Igazgatóság 35900/2846-1/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta 

meg: 

 A Tiszadob, 073/1 hrsz. alatt lévő sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó 364-14/2012. számú 

egységes környezethasználati engedély üzemi kárelhárítási tervének elfogadásához a rendelkező 

rész 3.7.11. pontjába foglalt előírásokkal hozzájárult. 

Az Üzemi Kárelhárítási Terv jóváhagyásában kiadott Szakhatósági állásfoglalását az Igazgatóság az 

alábbiakkal indokolta: 

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

Természetvédelmi Főosztály 783-4/2017. számú, 2017. március 03-án érkezett megkeresésében a 

MALADUPI Kft. (4456 Tiszadob, Állomás út 1.) részére a Tiszadob, 073/1 helyrajzi számú ingatlanon 

lévő sertéstelep üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyásához kérte a Hajdú-Bihar Megyei 

Katasztrófavédelmi  Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) szakhatósági állásfoglalását. 

A kérelemhez mellékleten benyújtásra került az AGROMECHANIKA KKT (Nyíregyháza) által készített 

2017. januári keltezésű tervdokumentáció. 

A MALADUPI Kft. a Tiszadob 073/1 helyrajzi számú ingatlanon lévő sertéstelep vízilétesítményeinek 

üzemeltetésére vonatkozóan 1266/01/2011. számmal módosított 355/43/2007. számú 2030. 

december 31-ig érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/B. §. értelmében a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvizet az ingatlan tulajdonosa a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendeletben foglaltak 

szerint zárt és vízzáróan kialakított közműpótló műtárgyban köteles gyűjteni s azt a begyűjtésre 

feljogosított – vízügyi hatóság által nyilvántartásba vett – közszolgáltatónak átadni. 

Az előzőekben foglaltakra tekintettel megállapítottam, hogy a kárelhárítási terv jóváhagyásának 

vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak 

szerint hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adtam. 

A szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresés 2017. március 03-án érkezett a hatósághoz. A 

szakhatósági eljárásra irányuló ügyintézési határidő a megkeresés beérkezését követő naptól 

számított huszonegy nap (1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés). Az ügyintézési határidő 

betartásra került. 

A döntés elleni önálló fellebbezést a Ket. 44. § (9) bekezdése nem teszi lehetővé. 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a 

vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 
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állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásunkat a 2004. évi CXL. törvény 44. § (1) bekezdése és a 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet figyelembevételével hoztam meg. 

Kérem a Tisztelt eljáró Hatóságot, hogy a KET. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi 

határozatot szíveskedjen részemre megküldeni, továbbá kérem, hogy fellebbezés esetén a 

szakhatóságot megillető fellebbezési díjról szóló tájékoztatást határozatuk rendelkező részében 

szíveskedjen szerepeltetni. 

A Főosztály az üzemi kárelhárítási tervet megvizsgálta és megállapította, hogy az megfelel a 90/2007. 

(IV.26.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt követelményeknek. 

A Főosztály a Tiszadob, 073/1 hrsz. alatti sertésnevelő telephely üzemi kárelhárítási tervét a 90/2007. 

(IV.26.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése alapján, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság szakhatósági állásfoglalása figyelembevételével, a jelen határozat rendelkező részének IV. 

szakasz 9. pontjában jóváhagyta, továbbá a terv felülvizsgálatának időpontját is meghatározta. 

A környezethasználó az üzemi terv 5 példányát nyújtotta be a Főosztályhoz. A kérelem benyújtásának 

időpontjában hatályos 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 7. § (2) a) pontja alapján az üzemi kárelhárítási 

terv egy példányát a gazdálkodó szervezet székhelyén, egy példányát a terv által érintett 

üzemegységnél, telephelyen kell tartani, ugyanezen bekezdés b) pontja alapján az üzemi terv egy 

példányát meg kell küldeni a működési területe szerinti érintett Vízügyi Igazgatóságnak és Nemzeti Park 

Igazgatóságnak. 

Az előzőek teljesítése érdekében A Főosztály az üzemi kárelhárítási terv 2 lebélyegzett példányát a 

környezethasználó részére és 1-1 lebélyegzett példányt továbbított az érintett szervek részére. 

Felügyeleti díj: 

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

zethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes 

szabályairól szóló 4/2007. (II.21.) KvVM rendelet értelmében, az engedélyest éves felügyeleti díj fize-

tésére köteleztem. A díj mértéke 100 000,- Ft, azaz Egyszázezer forint. A felügyeleti díjat a rendelet ér-

telmében minden év február 28-ig kell egy összegben átutalási megbízással teljesíteni. A befizetett 

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

megküldi a környezethasználónak. 

A sertéstelep, mint a 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet szerinti környezetvédelmi objektum és mint a 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti egységes környezethasználati engedély köteles létesítmény a 

Környezetvédelmi Alapnyilvántartásban, illetve az IPPC Létesítmény Nyilvántartó Rendszerben szerepel, 

egyedi környezetvédelmi azonosítóval rendelkezik. Az azonosító adatokat (Telephely KTJ szám, 

Létesítmény KTJ szám) a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet 9. §-

ának megfelelően, jelen határozat rendelkező részében feltüntettem. 

Az engedélyezés tárgyát képező sertéstartási tevékenység a rendelkező részben megadott előírások 

betartása mellett a környezetet nem veszélyezteti, a környezetre gyakorolt hatásai elviselhetők, és az 

alkalmazott technológia a rendelkező rész III. szakasz szerinti 2. számú mellékletben foglaltak 

vonatkozásában az elérhető legjobb technika jelenlegi állásának megfelel, ezért a Főosztály az 

egységes környezethasználati engedélyt a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény 71. § (1) bek. c) pontja és a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A. § és 12. § a.) pontja 

alapján jelen határozattal kiadja. Ezzel egyidejűleg a korábbi 783-8/2017. számú határozattal módosított 

364-14/2012. sz. egységes környezethasználati engedélyt hatályon kívül helyezi. 

Az egységes környezethasználati engedélyt 11 évre adtam meg, mert a határozat rendelkező részébe 

foglalt előírások biztosítják, hogy az üzem kibocsátásai hosszú távon határérték alatt maradnak. A 

határozatba foglaltak teljesítésének 5 évenként felülvizsgálatát a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A 

§ (4) bekezdése szerint kell elvégezni. 

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

végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője a felszámolás illetve végelszámolás kezdő 
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időpontját követő 15 napon belül köteles a gazdálkodó szervezet telephelyére, valamint székhelyére 

vonatkozó, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 31. § (1) bekezdés 

c) pontja szerinti nyilatkozatát a telephely és a székhely szerint illetékes környezetvédelmi hatóság 

számára megküldeni. A nyilatkozat formai és tartalmai követelményeit a 106/1995. (IX.8.) Korm. rendelet 

1. számú melléklet tartalmazza. 

Határozatomat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 17-23. §-a alapján, a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal 

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

évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) és a 72. § (1) bekezdésére. 

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

bekezdése biztosítja. 

Az alapeljárás és a fellebbezési eljárás díja a Díjrendelet 2. § (2), (5), (7) bekezdése és a 3. melléklet 

10.1. alszám alapján került meghatározásra. Az eljárási költség viseléséről a Ket. 158. § -a alapján dön-

töttem. 

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. táblázatának 3., 5. és 6. pontja alapján került sor. 

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

rendelet 5. sz. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján került sor. 

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi 

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

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

bekezdése állapítja meg. 

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

A határozatot a Ket. 80. § (3) bekezdése alapján hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. A 

hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni a 

Ket. 78. § (10) bekezdése alapján. Az így közölt döntés ellen az érintett nyilvánosságnak a közlést 

követő 15 napig jogorvoslati jogot (fellebbezési jogot) biztosítottam a Ket. 99. § (1) bekezdése szerint. 

Ha a határozat közlése postai úton történt, akkor a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell 

számítani. 

Az egységes környezethasználati engedélyről szóló hirdetményt a környezeti hatásvizsgálati és az egy-

séges környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 21. § (8) 

bekezdése alapján megküldöm az eljárásban részt vett települési önkormányzat jegyzőjének azzal, hogy 

azt a kézhezvételt követően 15 napon át közszemlére tegye. 

A határozatot az illetékes Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400 

Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján meg-

küldöm. 

A határozatot teljes körű meghatalmazás alapján közlöm az Agromechanika Kkt.-vel, mint a 

környezethasználó meghatalmazottjával. 

Nyíregyháza, 2017. október 9. 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

Katona Zoltán 

főosztályvezető-helyettes  
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Határozatot közöljük: 

Jogerő előtt: 

Postai úton 

1. Agromechanika Kkt. - 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 20.  + térti 

Helyben: 

2. Irattár 

Hivatali kapun keresztül elektronikus úton, tértivel: 

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

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya - 4400 

Nyíregyháza, Árok u. 41. 

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

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály - 4400 

Nyíregyháza, Kótaji u. 33. 

6. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály - 4024 

Debrecen, Kossuth u. 12-14. 

7. Tiszadob Község Jegyzője - 4456 Tiszadob, Andrássy u. 37. sz. 

8. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - 4027 Debrecen, Böszörményi u. 46-56. 

Jogerő után: 

9. Agromechanika Kkt. - 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 20. + térti 

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

elektronikus úton 

11. Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 

A határozatot közlöm az érintett nyilvánossággal. 
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1. sz. melléklet az 5901-16/2017. sz. határozathoz 
 

Adatrögzítés és jelentéstétel a Főosztály részére 

Beszámoló 
Beszámolás 

gyakorisága 
Beadási határidő 

BAT szerinti új technikák megvalósításának 

igazolása 

1.6. pont 

egyszeri 2021. január 15. 

Éves hulladék bejelentés 

2.5. pont 
évente március 1. 

Légszennyező pontforrások emisszió 

méréséről szóló vizsgálati jegyzőkönyv 

benyújtása 

3.3.1. pont 

eseti 2018. augusztus 31. 

Légszennyező pontforrások emisszió 

méréséről szóló vizsgálati jegyzőkönyv 

benyújtása 

3.3.1. pont 

5 évente március 31. 

Légszennyezés Mértéke (LM) éves jelentés 

3.4.1. pont 
évente március 31. 

Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben 

bekövetkező változás 

3.4.2. pont 

egyszeri 

jelen határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon 

belül 

Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben 

bekövetkező változás 

3.4.2. pont 

eseti 
változás bekövetkezésétől számított 

30 napon belül 

Levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem 

3.5. pont 
5 évente 

jelen engedély ötéves 

felülvizsgálatával egyidejűleg 

Éves környezetvédelmi jelentés 

6.3. pont 
évente november 30. 

Üzemi kárelhárítási terv - adatokban 

bekövetkezett változás 

9.7. 

eseti 
változás bekövetkezésétől számított 

30 napon belül 

Üzemi kárelhárítási terv – technológiában, 

tevékenységi körben bekövetkezett változás 

9.8. 

eseti 
változás bekövetkezésétől számított 

60 napon belül 

Üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálat 

9.10. 
5 évente 2021. július 4. 

Havária események összefoglaló jelentése 

10.1. pont 
eseti 

az eseményt követő  

legrövidebb időn belül 

Panaszt részletező beszámoló megküldése 

10.2. pont  
eseti 

panasz beérkezését követő 30 

napon belül 

Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat 

10.4. pont 
5 évente legkésőbb 2022.10.31. 

Felügyeleti díj  

12.2. pont 
évente február 28. 

Állapotrögzítő beszámoló készítése és 

benyújtása  

13.3. pont 

egyszer 
tevékenység szüneteltetését, 

felhagyását követő 30 napon belül 
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2. sz. melléklet az 5901-16/2017. sz. határozathoz 

A sertéstelepen alkalmazott technológia megfelelése az elérhető legjobb technikának (BAT): 

1.1. Környezetirányítási rendszer  

A gazdaságok átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében a BAT olyan 

környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetését és működtetését jelenti, amely magában foglalja 

a következő összes jellemzőt 1. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

A környezeti teljesítményének javítása érdekében 
alkalmazott környezetirányítási rendszer 
1. a vezetőség, köztük a felső vezetés 

kötelezettségvállalása;  

2. olyan környezetvédelmi politika meghatározása a 

vezetőség részéről, amely a létesítmény környezeti 

teljesítményének folyamatos fejlesztését is magában 

foglalja;  

3. a szükséges eljárások, célkitűzések és célok 

tervezése és megvalósítása a pénzügyi tervezéssel 

és beruházással összhangban;  

4. eljárások megvalósítása, különös figyelmet 

fordítva az alábbiakra:  

a) felépítés és felelősség;  

b) képzés, tudatosság és hozzáértés;  

c) kommunikáció;  

d) a munkavállalók bevonása;  

e) dokumentálás;  

f) hatékony folyamatirányítás;  

g) karbantartási programok;  

h) készültség és reagálás vészhelyzet esetén;  

i) a környezetvédelmi jogszabályok betartásának 

biztosítása.  

5. a teljesítmény ellenőrzése és korrekciós 

intézkedések megtétele, különös tekintettel a 

következőkre:  

- korrekciós és megelőző intézkedések;  

- nyilvántartás vezetése;  

6. az EMS és folyamatos alkalmasságának, 

megfelelősségének és hatékonyságának 

felülvizsgálata a felsővezetés részéről; 

7. tisztább technológiák fejlődésének követése; 

8. a létesítmény végső leszerelése esetén jelentkező 

környezeti hatások figyelembevétele az új üzem 

tervezési fázisában és teljes üzemi élettartama 

során; 

9. ágazati referenciaértékelés (pl. az EMAS ágazati 

referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazása. 

Kifejezetten az intenzív baromfi- vagy 

sertéstenyésztési ágazat vonatkozásában a BAT-nak 

az EMS-be kell foglalnia a következő jellemzőket:  

10. zajvédelmi intézkedési terv;  

11. bűzszennyezés elleni intézkedési terv. 

 

 

 

 

 

Az alkalmazott környezetpolitikai eszközökbe és 

magatartási formába beletartozik: 

- a vezetői felelősségvállalás 

- képzés, tudatosság, dokumentálás, hatékony 

folyamatirányítás 

- gyors vészhelyzeti reakció 

- jogszabálykövetés, naprakész nyilvántartás 

- talaj-, és felszín alatti víz monitoring 

- folyamatos technológiai korrekció 

 

- külön zajvédelmi és bűzszennyezés elleni 

intézkedési terv alkalmazása nem szükséges  

- külön bűzszennyezési intézkedési terv nem 

szükséges 

 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 
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Az alkalmazási terület szempontjából lényeges technikai megfontolások 

A környezetirányítási rendszer hatálya (például részletessége) és jellege (például szabványosított vagy 

nem szabványosított) a gazdaság természetével, méretével és összetettségével, valamint lehetséges 

környezeti hatásainak körével függ össze. 

1.2. Jó gazdálkodás  

A környezeti hatások megelőzése vagy csökkentése, továbbá az általános teljesítmény javítása 

érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyikének alkalmazását jelenti. 2. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

Az üzem/gazdaság helyének megfelelő 
meghatározása és a tevékenységek helyére 
vonatkozó rendelkezések annak érdekében, hogy:  
• csökkentsék az állatok és az anyagok (a trágyát 
is ideértve) szállítását;  
• biztosítsák a védendő érzékeny területektől való 
megfelelő távolságot;  
• vegyék figyelembe az uralkodó éghajlati 
viszonyokat (pl. szél és csapadék);  
• mérlegeljék a gazdaság lehetséges jövőbeli 
fejlesztési kapacitását;  
• előzzék meg a vízszennyezést  
 
 

A telephely megfelelő távolságra fekszik a 
lakóterülettől. 
A legközelebbi pont: Tiszadob Hunyadi út 140. 
Távolság: 1115 méter 
 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 

A személyzet oktatása és képzése, különösen a 
következők vonatkozásában:  
• vonatkozó szabályozások, állatállomány tartása, 
állategészségügy és állatjólét, trágyakezelés, 
munkavállalók biztonsága;  
• trágya szállítása és kijuttatása;  
• tevékenységek tervezése;  
• veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-
kezelés;  
• a berendezések javítása és karbantartása.  

A személyzet munkaismereti, tűz- és 
balesetvédelmi oktatása tervszerűen történik. 

- Különös figyelmet fordítanak az új belépőkre. 
 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 

Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan 
kibocsátások és események, például a víztestek 
szennyeződésének kezelésére.  

A telephely érvényes elfogadott üzemi kárelhárítási 
tervvel rendelkezik. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 

Többek között a következő szerkezetek és 
berendezések ellenőrzése, javítása és 
karbantartása:  
• a víz- és takarmányellátó rendszerek;  
• szellőztetőrendszer és hőérzékelők;  
• silók és szállítóberendezések (pl. szelepek, 
csövek);  
• légtisztító berendezések (pl. rendszeres 
vizsgálattal).  
 
Ez kiterjedhet a gazdaság tisztaságára és a 
kártevők kezelésére.  

A sertéstartás berendezéseinek ellenőrzése, 
javítása és karbantartása: 
- elfolyások, csepegések megszüntetése 
- az önetetők javítása, 
- a ventillátorok portalanítása 
- a hígtrágyarendszer funkcióképessége 
 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 

Az elhullott állatok oly módon való tárolása, ami 
megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.  
 

Az elhullott állatok a szállító által biztosított 1100 l-
es fém, fedeles konténerben történik szilárd 
aljzaton szabad térben. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 
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1.3. Takarmányozás  

Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás csökkentése, ezzel 

egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és 

táplálási stratégia a BAT, amely az alábbi technikák egyikét vagy kombinációját foglalja magában. 

3. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

a.) A nyersfehérje-tartalom csökkentése 
nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, amely az 
energiaszükségletekre és az emészthető 
aminosavakra épül. 

A nyersfehérje-adagolás többleteinek csökkentése 

annak garantálásával, hogy az ne lépje túl a 

takarmányozási ajánlásokat. Az étrendet 

kiegyensúlyozzák, hogy az megfeleljen az állat 

energiaszükségleteinek és az emészthető 

aminosavaknak. A piacon beszerezhető, minőségi 

bizonyítvánnyal rendelkező takarmányt 

alkalmaznak. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

b.) Többfázisú takarmányozás a tenyésztési 
időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend 
kialakításával. 

Az életkornak megfelelő tápkeveréket 

alkalmaznak. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

c.) Az összes kiválasztott nitrogént csökkentő 
engedélyezett takarmány-adalékanyagok 
alkalmazása. 

Tervezik a bevezetést 

Tervezett teljes körű bevezetés: 

2020. december 31. 

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén 

Paraméter Állatkategória 
Határérték - kiválasztott N kg-

ja/állatférőhely/év 

Összes kiválasztott nitrogén, N-

ben kifejezve. 

utónevelt malac 4.0 

hízósertés 13.0 

kocák malacokkal 30 

Az összes kiválasztott foszfor csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének 

kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és táplálási stratégia a BAT, amely az alábbi 

technikák egyikét vagy azok kombinációját foglalja magában. 

4. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

a.) Többfázisú takarmányozás a tenyésztési 
időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend 
kialakításával. 

Az életkornak megfelelő tápkeveréket 

alkalmaznak. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

b.) Az összes kiválasztott foszfort csökkentő 
engedélyezett takarmány-adalékanyagok (pl. fitáz) 
alkalmazása.  

Tervezik a bevezetést 

Tervezett teljes körű bevezetés: 

2020. december 31. 
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c.) Könnyen emészthető szervetlen foszfátok 
alkalmazása a takarmány hagyományos 
foszforforrásainak helyettesítésére  

Tervezik a bevezetést 

Tervezett teljes körű bevezetés: 

2020. december 31. 

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor 

Paraméter Állatkategória 
Határérték - kiválasztott P2O5 kg-

ja/férőhely/év 

Összes kiválasztott foszfor, 

P2O5-ben kifejezve. 

utónevelt malac 2.2 

hízósertés 5.4 

kocák malacokkal 15.0 

 1.4. Hatékony vízfelhasználás  

A hatékony vízfelhasználás céljából a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.  

5. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

a.) A vízfelhasználás nyilvántartása.  Mért vízfogyasztás van, napi nyilvántartással. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 

b.) A vízszivárgás feltárása és javítása.   A vízvezetékek rendszeres karbantartása, a 
munkafolyamatok karbantartási naplóba rögzítése. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 

c.) Magasnyomású tisztítók használata az állatok 
tartására szolgáló hely és a berendezések 
tisztítására. 

 
 
 

Magasnyomású tisztítóberendezést alkalmaznak 
az állatok tartására szolgáló hely és a 
berendezések tisztítására. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 
 

d.) A konkrét állatkategória szempontjából 
alkalmas berendezések (pl. önitató, kerek 
itató, itatóvályú) megválasztása és használata 
a víz (ad libitum) elérhetőségének egyidejű 
biztosítása mellett.  

Az itatórendszer szelepes, szopókás önitató. 
Az ivóvíz-berendezést rendszeres ellenőrzik 
Az önetetők kézi feltöltésűek. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 

1.5. Szennyvízkibocsátás  

A szennyvízképződés csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának 
alkalmazása. 6. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

a.) Az udvar szennyezett területének lehető 
legkisebbre korlátozása.  

A tiszta és (szennyezett) övezetek jól 
elkülönülnek. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 

b.) Vízfelhasználás minimalizálása.  A 
szennyvíz mennyisége csökkenthető olyan 
technikákkal, mint a nagynyomású tisztítás. 

A műszaki berendezések rendszeres 
karbantartása. Nagynyomású tisztítórendszert 
alkalmaznak. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 
 

c.) A szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan 
szennyvízforrásoktól, amelyeket kezelni kell.  

A telepen a szennyvíz (hígtrágya) 
és a csapadékvíz elkülönített rendszerben fut. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 
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A vízbe történő szennyvízkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák 

egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 7. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

a.) A szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba 
vagy hígtrágyatárolóba.  

- a kommunális szennyvíz külön vízzáróan 
szigetelt aknában kerül összegyűjtésre 
- a hígtrágyatározó-medence szivárgásmentes 
kialakítású 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 

c.) Szennyvíz kijuttatása pl. öntözőrendszer 
(esőztető berendezés, mozgó öntözőberendezés, 
tartálykocsi, injektálás) alkalmazásával.  

- kommunális szennyvízkezelő telepre kerül 
- a hígtrágyát növényi tápanyagként hasznosítják 
(hígtrágya termőföldre való kijuttatás). 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 

1.6. Hatékony energiafelhasználás  
A gazdaság hatékony energiafelhasználásának érdekében a BAT az alábbi technikák 

kombinációjának alkalmazása. 8. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

a.) Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és 
szellőztetőrendszerek. 

A sertéstelepen fűtés megoldott. A fűtőanyag: 
tartályos pb gáz. 
A fűtőkészülék működése során kielégíti a 
szabvány szerinti előírásokat. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 

b.) A fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek, továbbá 
működtetésük optimalizálása, különösen, ahol 
légtisztító rendszereket alkalmaznak. 

A szellőztető rendszer működtetését 
automatikus vezérlés biztosítja. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

c.) Az állatok tartására szolgáló hely falainak, 
padozatának és/vagy plafonjának szigetelése.  

 

Az istállók szigeteltek. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 

d.) Energiahatékony világítás használata.  
 

Kompakt energiatakarékos fénycsöveket 
alkalmaznak. Rendszeresen tisztítják a lámpákat 
a teljesítmény-csökkenés elkerülésére. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 

1.7. Zajkibocsátás  

A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a 

BAT zajkezelési terv kidolgozását és végrehajtását jelenti a környezetközpontú irányítási 

rendszer (lásd: 1. BAT) részeként, amely terv magában foglalja az alábbi elemeket  9. BAT 

I. a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat;  

II. a zaj monitorozására szolgáló szabályzat;  

III. az azonosított, zajjal kapcsolatos eseményekre adott válaszok szabályzata;  

IV. zajcsökkentési program a forrás(ok) beazonosítására, a zajkibocsátás monitorozására, a források 

kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a felszámolást és/vagy csökkentést szolgáló 

intézkedések végzésére;  

V. a zajjal kapcsolatos korábbi váratlan események és azok orvoslásának áttekintése, továbbá a zajjal 

kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése.  

Alkalmazhatóság  

A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken zajártalomra lehet számítani 

és/vagy azt igazolták. 
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A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a 

BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.  10. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

a.) Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság 
és az érzékeny terület között.  
Az üzem/gazdaság tervezési szakaszában a 
minimális szabványtávolság alkalmazásával kellő 
távolság biztosítható az üzem/gazdaság és az 
érzékeny terület között.  

A legközelebbi lakóterület a sertéstelep 
kerítésvonalától NY-ra Tiszadob Hunyadi út 140.  
Távolság: 1115 méter. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 
 
  

c.) Üzemeltetési intézkedések.  
Ezek többek között a következők:  
I. az ajtók és az épület nagyobb nyílásainak 
lezárása, különösen etetés idején, ha lehetséges;  
II. a berendezések tapasztalt személyzet által 
történő üzemeltetése;  
III. a zajjal járó tevékenységek mellőzése éjszaka és 
hétvégén, ha lehetséges;  
IV. zajszabályozási intézkedések a karbantartási 
tevékenységek során;  
V. a szállítószalagok és csigák teljes terhelés 
melletti működtetése, ha lehetséges;  
 

A sertéstelepen csak a nappali időszakban (6-22 
óra) végeznek tevékenységet. Az éjjeli 
időszakban csak felügyelet van. Az éjjeli 
időszakban csak a szellőző berendezés működik, 
de az automata vezérlés miatt azoknak a 20 %-a. 
 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 

d.) Alacsony zajszintű berendezések.  
Ilyen berendezések lehetnek a következők:  
I. nagy hatásfokú ventilátorok, ha a természetes 
szellőzés nem biztosítható vagy nem elegendő;  
II. szivattyúk és kompresszorok;  
III. olyan takarmányozási rendszer, amely csökkenti 
az etetés előtti ingereket (tároló etetők, passzív ad 
libitum etetők, kompakt etetők)  

A tápkeverést zárt térben végzik.   
A tápok kiosztása kézikocsiról történik, az 
zajmentes. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 

1.8. Porkibocsátás  

Az egyes állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi 

technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.  11. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

a.) A porképződés csökkentése az állattartásra szolgáló épületekben. Erre a célra az alábbi 
technikák kombinációja alkalmazható:  

Ad libitum takarmányozás;  A kiosztás kézikocsiról történik önetetőkbe. Az 
állatok annyi takarmányt vesznek magukhoz, 
amennyi szükséges. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 
 

A szellőztetőrendszer oly módon történő 
kialakítása és működtetése, amely mérsékli a 
levegő áramlásának sebességét az épületen belül. 

A szellőztető rendszer vezérléssel ellátott, mely 
biztosítja az optimális levegő áramlás sebességét. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 
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1.9. Bűzkibocsátás csökkentése  

A gazdaságból származó bűz kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem 

kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT bűzszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozását, 

végrehajtását és rendszeres felülvizsgálatát jelenti a környezetirányítási rendszer (lásd 1. BAT) 

részeként, amely terv magában foglalja az alábbi elemeket 12. BAT 

 Bűzmegelőzési és -megszüntetési program a pl. a forrás(ok) beazonosítására, a bűzkibocsátás 

monitorozására (lásd 26. BAT), a források kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a 

felszámolást és/vagy csökkentést szolgáló intézkedések végzésére;  

A kapcsolódó monitoringot a 26. BAT ismerteti.  

A telep bűzterhelésének csökkentésére külön intézkedés megtétele szükségtelen, a telep bűz 

szempontjából nem érzékeny környezetben működik. 

A gazdaságból származó bűzkibocsátás és/vagy bűzhatás megelőzése vagy – amennyiben ez 

nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának 

használatát foglalja magában. 13. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

a.) Kellő távolság biztosítása az 
üzem/gazdaság és az érzékeny területek 
között 

Leírás: 

Az üzem/gazdaság tervezési szakaszában a 

minimális szabványtávolság alkalmazásával, vagy a 

környező területeken esetlegesen előforduló 

bűzkoncentráció előrejelzését/stimulációját szolgáló 

diszperziómodellezés segítségével kellő távolság 

biztosítható az üzem/gazdaság és az érzékeny 

terület között. 

 
A telephely érzékeny, vagy védett területtől 1115 
m-re van, amely jelentősen nagyobb, mint a teljes 
300 m-es hatásterület. Így a hatásterületen 
védendő létesítmény nincs. 
 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

b.) Olyan állattartási rendszer, amely az alábbi 
elvek valamelyikére vagy azok kombiná-
ciójára épül: 

- az állatok és a felületek tisztán és szárazon 
tartása (pl. a takarmány kiömlésének elkerülése); 

- a trágya eltávolítása; 
- az alom szárazon, aerob körülmények között 

tartása az almos tartáson alapuló rendszerben. 

A sertéstelepen az állatok zárt helyen vannak, 

gondoskodnak azok tisztán és szárazon 

tartásáról. 

Az itatórendszer szelepes. Folyamatosan 

rendelkezésre áll a víz, és ellenőrzik a 

meghibásodás elkerülésére. 

A trágyarendszer hígtrágyás. Különös figyelmet 

kell fordítani a száraz pihenőhelyek meglétére. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 

technika. 

e.) 2. A tárolót az uralkodó szélirányra tekintettel kell 
elhelyezni és/vagy olyan intézkedéseket kell 
elfogadni, amelyek csökkentik a szél sebességét a 
tároló körül vagy felett (pl. fák, természetes 
akadályok);  
 

A térségben az uralkodó szélirány É-ÉK-i, a 
hígtrágyatárolóról nem a lakott terület irányába 
fúj. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 

e.) 3. A hígtrágya felkavarodásának minimálisra 
csökkentése. 
 

Műszakilag megoldott, a trágyatároló ennek 
megfelelően lett kialakítva. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 
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1.11. Kibocsátás hígtrágya tárolásából 
 

A hígtrágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT az 

alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.  

16. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

1. A kibocsátó felület és a hígtrágyatároló térfogata 
közötti arány csökkentése;  

Műszakilag megoldott, a trágyatároló ennek 
megfelelően lett kialakítva. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 

2. A szél sebességének és a légcserének a 
mérséklése a trágya felületén a tároló alacsonyabb  
telítettségi szint melletti működtetésével; 

A műanyag borítású medence 15 000 m3 
űrtartamú. 
5 év átlagában az éves szinten képződő 
mennyiség 15858 m

3
, így a jogszabályban előírt 6 

havi tárolás biztosított. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 

Úszó fedőréteg  A hígtrágyában lévő alakos elemek a felszínre 
úsznak, és cementálódik. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 

1.13. A trágya kijuttatása 

A szilárd trágya kijuttatásából a talajba és a vízbe történő nitrogén- és foszforkibocsátás, 

valamint a mikrobiológiai kórokozók kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem 

kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyikének használatát 

foglalja magában.  

20. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

a.) A trágyát befogadó földterület felmérése annak 
azonosítása érdekében, hogy számolni kell-e 
elfolyással, figyelembe véve a következőket: 
- a talaj típusa, a körülmények és a 

földterület lejtése; 
- éghajlati viszonyok; 
- a földterület vízelvezetése és öntözése; 
- vetésforgó; 
- vízforrások és vízvédelmi területek. 

Hígtrágya csak talajvédelmi terv alapján, a 
talajvédelmi Hatóság tudomásával juttatható ki 
mezőgazdasági művelésű területre növénytáplási 
céllal.    
Kerülni kell a trágyakijuttatást, ha az elfolyás 
kockázata jelentős:  
1. a földterület víz alatt áll, fagyott állapotú vagy 
hóval borított; 
2. kedvezőtlen talajviszonyok, pl. víztelítettség 
vagy tömörödöttség, és a földterület lejtése 
és/vagy vízelvezetése miatt nagy a kockázata az 
elfolyásnak vagy elszivárgásnak; 
3. meteorológiai előrejelzés alapján nagy esőzés 
várható. 
A trágya kijuttatása során a levegőbe jutó 
ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a 
trágya lehető leghamarabb kerüljön bedolgozásra 
a talajba. 
A talaj felületére juttatott trágyát kapcsolt 
műveletben azonnal be kell dolgozni talajba, 
ekével vagy tárcsával. A borona max homokos 
talajon megengedhető.  
 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 

b.) Kellő távolságot kell tartani (kezeletlen földsáv 
fenntartásával) a trágyázott földterületek és a 
következők között:  

1. olyan területek, ahol kockázatos a vízbe való 
lefolyás, pl. vízfolyások, források, fúrólyukak stb. 
esetén;  
2. szomszédos ingatlanok (ideértve a sövényzetet 
is).  

c.) Kerülni kell a trágya kijuttatását, ha az elfolyás 
kockázata jelentős. Különösen nem 
alkalmazható, ha:  

1. a földterület víz alatt áll, fagyott vagy hó borítja;  
2. a talaj viszonyai (pl. víztelítettség vagy 
tömörödés) és a földterület lejtése és/vagy 
vízelvezetése miatt nagy a kockázata az 
elfolyásnak vagy elszivárgásnak;  
3. az elfolyás a várható esőzések miatt előre 
jelezhető.  

d.) A trágya kijuttatási arányának kiigazítása a 
trágya nitrogén- és foszfortartalmára, továbbá a 
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talaj jellemzőire (pl. tápanyagtartalom), a 
növénykultúra szezonális igényeire, továbbá az 
időjárási viszonyokra és a földterület 
körülményeire figyelemmel, amely tényezők 
elfolyást okozhatnak.  

e.) A trágya kijuttatásának összehangolása a 
növények tápanyagigényével.  

f.) A trágyázott területek rendszeres ellenőrzése 
az elfolyások feltárása és szükség esetén a 
megfelelő reagálás érdekében.  

g.) Megfelelő hozzáférés biztosítása a 
trágyatárolóhoz, és annak garantálása, hogy a 
trágya betöltésére hatékonyan sor kerülhessen 
annak kiömlése nélkül.  

h.) Annak ellenőrzése, hogy a trágyát kijuttató 
gépek megfelelő üzemi állapotban vannak és a 
beállításuk a kellő adagolási arányhoz igazodik.  

A hígtrágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT 

az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.  

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

c.) Sekélyinjektáló (Nyitott vájatok) A gép rendelkezésre áll, alkalmazzák. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott 
technika. 

1.15. A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei  

A BAT az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása a trágyában az alábbi technikák 

legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával.  24. BAT 

Technika Gyakoriság Megfelelőség 

a.) Számítás a nitrogén és a 
foszfor anyagmérlegének 
alkalmazásával, a 
takarmányfogyasztás, az étrend 
nyersfehérje-tartalma, az összes 
foszfor és az állat teljesítménye 
alapján 
Leírás:  
Az anyagmérleget minden, a 
gazdaságban nevelt állatkategóriára 
kiszámítják, a nevelési ciklus végével 
egyeztetve, az alábbi egyenletekkel:  
Nkiválasztott = Nétrend – Nvisszatartás  
Pkiválasztott = Pétrend – Pvisszatartás  
Az Nétrend a felvett 
takarmánymennyiségen és az étrend 
nyersfehérje-tartalmán alapul. A Pétrend a 
felvett takarmánymennyiségen és az 
étrend teljes foszfortartalmán alapul.  
A nyersfehérje és a teljes foszfortartalom 
az alábbi módszerek valamelyikével 
határozható meg:  

orrásból való 
beszerzése esetén: a kísérő 
dokumentumokban;  
 
Az Nvisszatartás és a Pvisszatartás az alábbi 
módszerek valamelyikével határozható 
meg:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évente egy alkalommal 

minden állatkategóriára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Évente egy alkalommal minden 

állatkategóriára 
 

BAT-nak megfelelő a 
telephelyen alkalmazott 

technika. 



39 
 
 

egyenletek vagy modellek;  
 
Az anyagmérleg különösen figyelembe 
vesz a szokásosan alkalmazott 
étrendben bekövetkezett bármely 
jelentős változást (pl. a 
takarmánykeverék megváltozása).   

b.) Becslés a trágya teljes 
nitrogén- és foszfortartalmának 
elemzéséve. 
Leírás:  

Megbecsülik a teljes kiválasztott 
nitrogént és foszfort a tömegre (szilárd 
trágya esetében) vonatkozó 
nyilvántartások alapján. A szilárd trágyán 
alapuló rendszereknél figyelembe kell 
venni az alom nitrogéntartalmát is.    

A BAT a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozása az alábbi technikák legalább a 
megadott gyakorisággal történő alkalmazásával. 25. BAT 

a.) Becslés anyagmérleg alkalmazá-
sával, a kiválasztás és az egyes 
trágyakezelési szakaszokban jelenlévő 
teljes (vagy teljes ammónia) nitrogén 
alapján. 

Évente egy alkalommal 

minden állatkategóriára 

Évente egy alkalommal minden 
állatkategóriára 
BAT-nak megfelelő a 
telephelyen alkalmazott 
technika. 

b.) Becslés kibocsátási tényezők 
alapján.  

Évente egy alkalommal 
minden állatkategóriára 

Évente egy alkalommal minden 
állatkategóriára 
BAT-nak megfelelő a 
telephelyen alkalmazott 
technika. 

 A BAT a levegőbe jutó bűzkibocsátás időszakos monitorozása. 26. BAT 

Alkalmazhatóság: A telep környezetében nincs bűzre érzékeny terület. 

A BAT az egyes állattartó épületek porkibocsátásának monitorozása az alábbi technikák legalább 

a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával.  27. BAT 

Becslés kibocsátási tényezők alapján.  Évente egyszer  Becslésen alapuló 

számításokkal 

A BAT az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monitorozása.  29. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

a.) Vízfogyasztás 
Rögzítés mérőórák vagy számlák 
használatával.  

A vízfogyasztást mérőórával mérik. A vízfogyasztás 
számlázási időszaknak megfelelően követhető. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika. 

b.) Villamosenergia-fogyasztás 
Rögzítés mérőórák vagy számlák 
használatával.  

A ventilátorok energiatakarékosak, automata vezérlésűek, 

fordulatszám-szabályozósak. 

Az áram fogyasztást mérőórával mérik. Az áram fogyasztás 
számlázási időszaknak megfelelően követhető. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika. 

c.) Tüzelőanyag-fogyasztás 
Rögzítés mérőórák vagy számlák 
használatával.  

A gázfogyasztást mérőórával mérik. A gázfogyasztás 
számlázási időszaknak megfelelően követhető. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika. 

d.) A beérkező és távozó állatok 
száma, ideértve adott 
esetben a születést és az 
elhullást is.  

Rögzítés megfelelő nyilvántartásokkal  

 

 A született és távozó állatok számáról, valamint az 
elhullásokat naprakész nyilvántartással rögzítik. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika. 
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e.) Takarmányfogyasztás  
Rögzítés számlákkal és megfelelő 
nyilvántartással  

A takarmány-felhasználáshoz alkalmazott nyilvántartási 
rendszer gyakorlata erre megfelel, naprakész. 

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika. 

f.) Trágyatermelés 
Rögzítés számlákkal vagy megfelelő 
nyilvántartásokkal.  

A trágyamennyiségről kiszállításkor nyilvántartást vezetnek. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika. 

3. Az intenzív sertéstenyésztésre vonatkozó BAT-következtetések 

2.1. A sertésólak ammóniakibocsátása 

Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT az 

alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.  

30. BAT 

Technika Alkalmazhatóság, megfelelőség 

 
a.) 4. A hígtrágya gyakori eltávolítása öblítéssel 
(teljesen vagy részlegesen rácsozott padló esetén). 
Valamennyi sertéscsoport esetén alkalmazható. 

 
A hígtrágya nagyon gyakori, naponta egyszeri 
eltávolítása vízzel való leöblítésével. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen 
alkalmazott technika. 

BAT-AEL az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozóan 

Paraméter Állatkategória 
BAT-AEL (1) 

(NH3 kg-ja/férőhely/év) 

NH3-ban kifejezett ammónia 
(számított, becsült érték) - 
Határérték 

Ivarzó és vemhes kocák. 2.7 

Anyakocák (a malacokat is 
ideértve) rekeszekben. 

5.6 

Utónevelt malac 0.53 

Hízósertés 2.6 

 


