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Környezetvédelmi és Agrárügyi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya
3300 Eger, Szövetkezet út 4

E-mail: zoldhatosag@heves.gov.hu

 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. tv. ( Ákr. ) 89. § (1) (2) bekezdése, 

évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése 

és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

(Khvr.) 21. § (9) bekezdése értelmében

ingatlanon üzemeltetett nagy létszámú sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó HE

30/2018. számú egységes környezethasználati engedély módosítására 

eljárásban hozott döntéséről készült közleményt 

 

A közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el. A kifüggesztés, 

illetve a honlapon történő közzététel napja: 201

 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 2

eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőinek, akik a környezetvédelmi hatóság által 

megjelölt időpontban gondoskodnak a határozat teljes szövegének közhírré tételé

 

Az eljáró hatóság megnevezése:

és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

 

Az ügy tárgya: Kömlő, 0190/7 hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 101105434) nagy létszámú 

állattenyésztési tevékenységre (sertéstenyésztés; 

02/KVTO/1498-30/2018. számú egységes környezethasználati engedély módosítása

 

Az ügyfél neve, székhelye: PEMIKA TRANS Kft. (3375 Mezőtárkány, 052/31 hrsz.)

 

A határozat száma: HE-02/KVTO/01624

 

A határozat rendelkező része: 

 

I. A PEMIKA TRANS Kft. (3375 Mezőtárkány, 052/31 hrsz

a Kömlő, 0190/7 hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 101105434) nagy létszámú állattenyésztési 

tevékenységre (sertéstenyésztés; 

számú 

egységes

Engedélyes kérelme alapján az alábbiak szerint
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Környezetvédelmi és Agrárügyi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya
3300 Eger, Szövetkezet út 4. szám, 3301 Eger Pf.: 230. Telefonszáma: +36 (36) 795

zoldhatosag@heves.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/heves

KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

(1) (2) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 

bekezdése d) pontja és (3) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati 

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

bekezdése értelmében, a PEMIKA TRANS Kft. által, a Kömlő, 0190/7 hrsz

ingatlanon üzemeltetett nagy létszámú sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó HE

egységes környezethasználati engedély módosítására 

döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint közhírré teszi

A közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el. A kifüggesztés, 

a honlapon történő közzététel napja: 2019. május 13. 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 21. § (8) bekezdése alapján a határozatot megküldi az 

eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőinek, akik a környezetvédelmi hatóság által 

megjelölt időpontban gondoskodnak a határozat teljes szövegének közhírré tételé

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi 

és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

Kömlő, 0190/7 hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 101105434) nagy létszámú 

állattenyésztési tevékenységre (sertéstenyésztés; KTJlétesítmény: 102746735) 

számú egységes környezethasználati engedély módosítása

PEMIKA TRANS Kft. (3375 Mezőtárkány, 052/31 hrsz.)

02/KVTO/01624-13/2019. 

 

(3375 Mezőtárkány, 052/31 hrsz; KÜJ: 103015194), mint Engedélyes részére, 

a Kömlő, 0190/7 hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 101105434) nagy létszámú állattenyésztési 

tevékenységre (sertéstenyésztés; KTJlétesítmény: 102746735) kiadott HE-02/KVTO/1498

egységes környezethasználati engedélyt 

(a továbbiakban alaphatározat) 

Engedélyes kérelme alapján az alábbiak szerint 

módosítom. 

Környezetvédelmi és Agrárügyi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya 
+36 (36) 795-145  

www.kormanyhivatal.hu/hu/heves 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

általános szabályairól szóló 1995. 

a környezeti hatásvizsgálati 

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

a Kömlő, 0190/7 hrsz-ú 

ingatlanon üzemeltetett nagy létszámú sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó HE-02/KVTO/1498-

egységes környezethasználati engedély módosítására kezdeményezett 

közhírré teszi. 

A közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el. A kifüggesztés, 

) bekezdése alapján a határozatot megküldi az 

eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőinek, akik a környezetvédelmi hatóság által 

megjelölt időpontban gondoskodnak a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi 

és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

Kömlő, 0190/7 hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 101105434) nagy létszámú 

: 102746735) kiadott HE-

számú egységes környezethasználati engedély módosítása 

PEMIKA TRANS Kft. (3375 Mezőtárkány, 052/31 hrsz.) 

; KÜJ: 103015194), mint Engedélyes részére, 

a Kömlő, 0190/7 hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 101105434) nagy létszámú állattenyésztési 

02/KVTO/1498-30/2018. 



 

 

 

1. Az alaphatározat rendelkező részének II. fejezet 1. pontjában az „Alapadatok” b) és c) 

pontját törlöm és helyette az alábbiakat rögzítem: 

b) A tervezett állatlétszám: 

 hízó sertés: 4 280 db 

c) A tevékenység megvalósításához tervezett létesítmények: 

A sertések hízlalására 8+2 db sertéshizlalda kerül beüzemelésre az alábbiak szerint: 

 4 db állattartó épületnél épületenként azonos kialakítással, válaszfalakkal 16 részre 

osztott, középen hosszában elválasztott, 29 db állatférőhely/ketrec elhelyezéssel. 

 4 db állattartó épületnél épületenként azonos kialakítással, válaszfalakkal 8 részre 

osztott, középen hosszában elválasztott, 32 db állatférőhely/ ketrec elhelyezéssel. 

 2 db állattartó épületben, épületenként 700 db sertés elhelyezéssel. 

A telephelyen található egyéb, használaton kívüli épületek: 

 1 db malacnevelő épület  

 1 db takarmányos  

 1 db kanszállás  

 

Egyéb kapcsolódó létesítmények: 

 Vasbeton körmedencés híg trágyatároló hasznos térfogata: 4 823 m3 

 Állattartó épületenként 2 db trágyagyűjtő lagúna rendszer 

 Hígtrágya tároló aknák (10 db) az állattartó épületek végén 

 Hígtrágya elvezető rendszer 

 5 db talajvíz monitoring kút 

 Szociális épület 

 Kommunális szennyvízakna (4m3) 

 Kerékmosó  

 Veszélyes hulladéktároló 

 Állati tetem tároló 

 

2. Az alaphatározat rendelkező részének II. fejezet 1. pontjában az „Alapadatok” d) pontjának 

Az állatok tartásának körülményei témakörében a Takarmányozás és Vízfelhasználás 

bekezdéseket törlöm és helyettük az alábbiakat rögzítem: 

 Takarmányozás 

A sertéstelep takarmányellátását a PEMIKA TRANS Kft. biztosítja a 3375 Mezőtárkány, 

Kossuth Major 054/1 hrsz. alatti telephelyen üzemeltetett takarmánykeverőből. Az állattartási 

tevékenység során felhasznált takarmány előre bekevert táp. A takarmány beszállítása 

szükség szerinti rendszerességgel történik az állatállomány életkorától függő gyakorisággal. 

A sertések kizárólag életkoruknak megfelelő tápokat kapnak. Az optimális anyagfelhasználást 

az ólakban önetetők és önitatók biztosítják. 

A takarmány szállításához 1 db IFA típusú tehergépkocsit üzemeltetnek, éves szinten 30 

fordulóval. A beszállító gépjármű kerékfertőtlenítőn áthaladva jut a telepre, ahol az ólak 

végében megépített takarmánytároló silókba töltik fel a beszállított takarmányt.  



 

 

Az állattartó épületekbe a takarmánytároló silókból felső pályás betárolással jut az 

önetetőkhöz a takarmány, megakadályozva a kiporzást, a szükségesnél nagyobb mennyiségű 

takarmány bejuttatást. 

 Vízfelhasználás 

A telepre jellemző főbb, vízfogyasztással járó tevékenységek a következők:  

• az állatok itatása, 

• hígtrágyás lagúna rendszer üzemeltetése, 

• az épületek és etető berendezések takarítása és fertőtlenítése, 

• a sertéstelepi dolgozók tisztálkodása. 

 

A sertéstelep vízellátását fúrt kútból oldják meg, melynek vízjogi létesítési engedélyét a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36600/3333-16/2018. számú 

határozatában megadta. 

Az önitató egységek, un. aktív itatók sorába tartozó nyomószelepes, csészés itatók 

(víztakarékos), melyek csak a szükséges és elfogyasztható mértékig engedik az állatokat a 

vízhez, ezzel kizárják a fölösleges víz kipacsálását. 

 

3. Az alaphatározat rendelkező részének II. fejezet 3. „A tevékenységből eredő 

környezetterhelés és – igénybevétel jellege” pontját az alábbiak szerint módosítom: 

a) „Levegőminőségre gyakorolt hatások” című fejezetrészét törlöm és helyette az alábbiakat 

rögzítem: 

Az állattartásból származó bűzanyagok emissziójával, illetve közlekedési légszennyezéssel 

egész évben számolhatunk.  

Potenciális bűzforrások az állatszállások és a hígtrágya tároló, melyek felületi forrásoknak 

minősülnek.  

A telepen az alábbi levegőbe történő kibocsátások történnek: 

Kibocsátott anyagok Tevékenység 

ammónia (NH3) sertéstartásból származó hígtrágya 

metán (CH4) hígtrágya tárolása, kezelése 

N20 hígtrágya tárolása és kezelése 

NO, dízel motoros traktorok 

CO2 dízel motoros traktor 

bűz hígtrágya tárolása és kezelése 

por szállítás 

füst és CO dízel motoros traktor 

 

A sertéstelepen az ólak szellőzése részben természetes úton történik nyílászárók segítségével, 

emellett a beépített mesterséges szellőztetést (ventillátorok) időszakosan használják: 



 

 

Helyiség megnevezése: Ventilátor száma (db): 
Légszállítási 

teljesítménye (m3/h) 

45 x 14 m hízó szállások (4 db) 16 db fali 11 300 

45 x 14 m hízó szállások (4 db) 16 db fali 10 500 

56 x 11 m hízó szállások (2 db) 8 db fali 10 500 

A ventilátorokkal megszívott termekbe a friss levegő az épület szemközti oldalán az eresz alatt 

kialakított légbeejtőn át jut az állattartó épületekbe. Az épületekből az elhasznált levegőt az 

oldalfalba épített ventilátorokkal szívják el. A 2 db új ól esetében a szellőzés csak udvari irányban 

történik, az épület hátsó részére nem szerelnek ventilátorokat az esetlegesen lakosságot zavaró 

zajhatás elkerülésére. 

A telephelyen a belső anyagmozgatási- és egyéb feladatokra a takarmány szállításához 1 db IFA 

típusú tehergépkocsit üzemeltetnek, éves szinten 30 fordulóval. Az állatok leadáskori szállítását 

pótkocsis DAF vagy SCANIA gyártmányú tehergépkocsikkal végzik. Ezek telepi közlekedésének 

gyakorisága: 12-15 forduló félévente. 

Telepi belső úthálózat burkolattal rendelkezik, azonban a száraz nyári időszakban a rajtuk való 

közlekedés során por keletkezésével számolni kell.  

Az állattartás velejárójaként keletkező hígtrágya, a legjelentősebbnek mondható kellemetlen 

szagokat kibocsátó forrás, amelynek mennyisége, minősége, tárolási, kezelési és kijuttatási 

módja határozza meg a környezet terhelését.  

A szociális épület fűtését 1 db 20 kW névleges hő teljesítményű elektromos üzemű melegvizes 

kazán biztosítja. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból értékelve a telepi belső forgalomból, illetve a telepet 

megközelítő- és az azt elhagyó gépjárművek közlekedéséből származó légszennyező hatást 

rögzíthetjük, hogy a járművek kipufogó gázai által okozott többletterhelés az alapterhelési 

értékeket gyakorlatilag nem, vagy csak elenyésző mértékben változtatja meg, a közlekedés 

légszennyező hatása csekély szerepet játszik a terület immissziós állapotának alakulásában. 

Nagy biztonsággal értékelhető a közlekedésből származó légszennyezés elhanyagolható 

mértékűnek, így az alacsony szennyezőanyag koncentrációs értékekre szuperponált, 

emissziókból származó immissziós többlet biztosan nem lépi túl a normaértékeket. 

b) „A tevékenység hatásterülete” című fejezetrész „Levegőtisztaság-védelmi szempontból” 

megnevezésű részét törlöm és helyette az alábbiakat rögzítem: 

Az állattartásból, illetve a trágyatárolásból származó bűz, valamint az ammónia 

légszennyezőanyag terjedésére vonatkozóan elvégzett számítógépes modellezés alapján az 

üzemeltetés során a légszennyezés összesített hatásterületét a szagemisszió határozza meg:  

• 1SZE/m3 szagemisszió távolsága a sertéstelep súlypontjából (forrástól) számítva 350 m 

A hatásterületen belül nem található állandó emberi tartózkodásra szolgáló épület, valamint 

oktatási vagy egészségügyi létesítmény. 

Az ammónia hatásterületének határa a levegő védelméről szóló a levegő védelméről szóló 

306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 12.c 



 

 

pont „A” feltétele szerint elvégzett számítás alapján a kibocsátó forrástól számított 222 m, mely 

kiterjedés a telephelyre korlátozódik.  

A számítások alapján a Kömlő 0190/7 hrsz.-ú ingatlan területén lévő 8+2 db sertéstartó épület és 

kapcsolódó létesítményei felújítását követő üzemeltetés során nem várhatóak határérték feletti 

légszennyező anyag kibocsátási értékek. 

Az ammónia kibocsátás során érintett területek: 

• 0190/4, 5, 6 hrsz. (takarmánykeverő) 

• 0190/8 hrsz. (szántó) 

• 0187 hrsz. út 

• 0185/4, 5, 7, 8, 9 hrsz. (szántó) 

 

4.  Az alaphatározat rendelkező részének III. „Előírások, A) A Heves Megyei Kormányhivatal 

Egri Járási Hivatalának előírásai, a) Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett 

előírások, Üzemelés idejére” részében a „Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírások” 

2. pontjában foglaltakat törlöm és helyette az alábbiakat rögzítem: 

2. A telephelyen üzemeltetett bűzforrások – állattartó épületek, trágyakihordás, trágyatározó - 

körül a telephely középpontjától számított 350 m sugarú védelmi övezetet állapítok meg. A 

védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési egészségügyi, 

szociális és igazgatási épület, kivéve más légszennyező források működésével összefüggő 

építmény. 

 

5. Az alaphatározat rendelkező részének III. „Előírások, A) A Heves Megyei Kormányhivatal 

Egri Járási Hivatalának előírásai, a) Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett 

előírások, Üzemelés idejére” részében a „Földtani közeg védelme szempontjából tett 

előírások” 11 – 17. pontjaiban foglaltakat törlöm és helyette az alábbiakat rögzítem: 

11. Az esetlegesen bekövetkező szennyezések azonnali megszüntetéséről mindig a jóváhagyott 

üzemi kárelhárítási terv alapján kell gondoskodni. A tárgyi sertéstelepre vonatkozó üzemi 

kárelhárítási tervet a Környezetvédelmi Hatóság HE-02/KVTO/04006-8/2018. számon hagyta 

jóvá, melynek érvényességi ideje 5 év. A tervezett bővítés kapcsán az aktualizált kárelhárítási 

tervet (Készítette: Daviép Kft., 6500 Baja, Rókus u. 13/B., munkaszám: M-0017/2019.) 

hatóságom tudomásul vette. 

 

6. Az alaphatározat rendelkező részének III. „Előírások, A) A Heves Megyei Kormányhivatal 

Egri Járási Hivatalának előírásai, a) Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett 

előírások, Üzemelés idejére” részében a „Hulladékgazdálkodás szempontjából tett 

előírások” fejezetrészt az alábbiakkal egészítem ki: 

18. Az állati tetemek gyűjtése és elszállításig történő tárolása, az állati tetemek gyűjtésére kialakított 

helyiségen belül, minden esetben zárt, kifolyásmentes edényzetben történhet. 

 

7. Az alaphatározat rendelkező részének III. „Előírások, A) A Heves Megyei Kormányhivatal 

Egri Járási Hivatalának előírásai, a) Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett 

előírások, Üzemelés idejére” részében a „Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra 

vonatkozó előírások” fejezetrészben a sorszámozást a 3., 4. és 5. pontok esetében a 

számozást módosítom 4., 5., és 6. pontra és 3. pontként  az alábbiakkal egészítem ki: 



 

 

3. A telephely szagkibocsátásának meghatározása érdekében kétévente egy alkalommal - 

május 1. és szeptember 30. napja között - olfaktometriás szag emisszió mérést kell 

végeztetni. A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni a 

Környezetvédelmi Hatóság részére. Az első olfaktometriás szag emisszió mérést a sertéstelep 

beüzemelését követően 2020. szeptember 30-ig kell elvégezni. 

 

8. Az alaphatározat rendelkező részének III. „Előírások, A) A Heves Megyei Kormányhivatal 

Egri Járási Hivatalának előírásai, b) Közegészségügyi szempontból” tett előírásokat törlöm 

és helyette az alábbiakat rögzítem: 

1. Az állattartó telep épületeinek létesítése és üzemelése során a felszín alatti vizek jó állapotát, a 

földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat. 

2. A telephelyen folytatott állattartás, valamint az ahhoz kapcsolódó trágyatárolás és kezelés a 

felszín alatti vizeket, valamint a kitermelés előtt álló víz minőségét nem veszélyeztetheti, nitrát 

szennyezést nem okozhat.  

3. Az állattartó telepen az elérhető legjobb technika alkalmazását kell biztosítani. 

4. A keletkező trágya tárolását, az elszállítás gyakoriságát úgy kell megoldani, hogy ne okozzon 

település-egészségügyi kockázatot.  

5.  A hígtrágya kihelyezés csak engedélyezett területre, és vegetációs időszakon kívül történhet 

beszántással/takarással a bűz csökkentése érdekében. 

6. A létesítés és a tevékenység során keletkező települési és veszélyes hulladékokat 

környezetkárosítást kizáró módon kell gyűjteni, elszállíttatásukról gondoskodni szükséges.  

7. A tervezett fásítást javasoljuk a diffúz légszennyezés csökkentésére (bűz, szálló por). 

8. A rovarok és rágcsálók elszaporodását évente kétszeri irtással és az állattartó telep 

működésére vonatkozó higiénés, valamint fertőtlenítési előírások betartásával kell 

megakadályozni. 

9. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra, készítményekre vonatkozóan gondoskodni 

kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. 

 

9. Az alaphatározat rendelkező részének III. „Előírások, A) A Heves Megyei Kormányhivatal 

Egri Járási Hivatalának előírásai, b) Talajvédelmi hatáskörben” tett előírások 3. pontjában 

foglaltakat törlöm és helyette az alábbiakat rögzítem: 

3. A hígtrágya termőföldön történő felhasználására irányuló szándékot a termőföld védelméről 

szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 50/A. § (1) bekezdése szerint, a 

szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. 

évi LXXVI. törvény 21. §; 22. § (1) bekezdése szerinti tartalommal be kell jelenteni a 

talajvédelmi hatóságnak. 

A bejelentésre a Tfvt. 49. § (3)-(4) bekezdése megfelelően alkalmazandó. 

 

10. Az alaphatározat rendelkező részének III. „Előírások, B) pontját teljes egészében törlöm és 

helyébe az alábbiakat rögzítem: 

B) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Szolnok) 36600/1287-

2/2019. ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásai: 

1) A tevékenység során fokozott gondot kell fordítani arra, hogy a felszíni és felszín alatti víz ne 

szennyeződhessen. A 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet és a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-

FVM együttes rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani. 



 

 

2) A telephelyen folytatott tevékenység oly módon végezhető, hogy a felszíni víz, a csapadékvíz, 

a talaj és a talajvíz ne szennyeződhessen, illetve ne okozzon a felszín alatti vizekben a „B” 

szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot. 

3) A felszín alatti vizek jó minőségének biztosítása érdekében a tevékenység nem járhat a 

környezeti elemek állapotának további romlásával, valamint nem okozhatja a jelenlegi 

szennyezettségi szintnél, valamint a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben 

meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot. 

4) Vízszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni az I. 

fokú vízügyi hatóságra. 

5) Tilos a felszíni, és felszín alatti vizekbe, csapadékcsatorna hálózatba bármilyen 

halmazállapotú vízszennyezést okozó anyagot juttatni (közvetett és közvetlen úton egyaránt). 

6) A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak 

felszámolását haladéktalanul meg kell kezdeni, és az eredeti állapotba való visszaállításáról 

köteles gondoskodni. 

7) Az üzemelés során okozott, vagy havária jellegű vízszennyezést, károsodást (műszaki 

meghibásodás, gondatlan kezelés, baleset, stb.) haladéktalanul be kell jelenteni az I. fokú 

vízügyi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a 

kárenyhítés megkezdéséről (219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 19.§ (1) bekezdés, 

valamint a 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 11. § (2) bekezdés szerint.) A kárelhárítást a 

környezeti károsodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) 

Kormányrendelet előírásainak figyelembevételével kell elvégezni. 

8) A telephelyen folytatott tevékenységet (szennyező anyagok tárolása, anyagmozgatás, stb.) oly 

módon kell végezni, hogy szennyező anyag talajba, talajvízbe, közcsatorna hálózatba ne 

kerüljön. Szennyezőanyag műszaki védelem nélküli helyen történő tárolása – akár ideiglenes 

jelleggel is - tilos. 

9) A csapadékvíz-, hígtrágya- és szennyvízelvezető csatornahálózatok üzemeltetésére, 

rendszeres karbantartására fokozott gondot kell fordítani annak érdekében, hogy 

szennyeződés felszíni vízbe anyagmozgatás ill. esetleges káresemény során- ne kerüljön. 

10) A tevékenység és a trágyatárolás során a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 

szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű 

nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes 

szabályiról, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) 

FVM rendelet előírásait kell betartani, a helyes mezőgazdasági gyakorlat figyelembe vételével. 

11) A telephelyen lévő vízilétesítményeket a Tisza/2492 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési 

engedély szerint kell üzemeltetni. 

12) A műtárgyak és a hígtrágya elvezető hálózat tekintetében a kezelési és karbantartási 

utasításban foglaltakat szigorúan be kell tartani. 

13) Üzemnapló vezetése kötelező, melyben rögzíteni kell:  

 a ténylegesen keletkező napi hígtrágya mennyiségét 

 a kiöntözött mennyiséget 

 az öntözött területek helyrajzi számát 

 egyéb adatokat, üzemzavar okát, kezdeti időpontját, elhárítás módját, időpontját 

 minden olyan adatot, amely a keletkező hígtrágya elhelyezésével kapcsolatos 

14) A hígtrágya kihelyezési tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a talaj, talajvíz, felszíni víz 

szennyeződése ne következhessen be. 



 

 

15) Az üzemeltetés során be kell tartani a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 

elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról 

szóló 30/2008. (XII.31.) KvVM rendeletben, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és 

kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 

szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat. 

16) Az üzemeltetésnél a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben meghatározott és a vizek jó mennyiségi 

és minőségi állapotára vonatkozó célkitűzések elérését biztosító követelményeket figyelembe 

kell venni. 

17) A Tisza/2492 vksz-ú 36600/3333-15/2018.ált iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedélyt 

módosítását meg kell kérni Hatóságunktól a telep vízellátását biztosító kút lekötött éves 

vízmennyiségének tervezett változása miatt. 

18) A monitoring kutak vízminőség vizsgálatát, éves gyakorisággal, a következő 

komponenskörre el kell végeztetni: pH, elektromos vezetőképesség, összes oldott anyag, 

KOIps, ammónium, nitrit, nitrát, szulfát, foszfát, klorid, nátrium A vízmintavételt megelőzően 

mérni és rögzíteni kell a kút nyugalmi vízszintjét is. 

19) A minőségvizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, 

akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. 

20) A szennyezőanyag elhelyezési tevékenységet négyévente felül kell vizsgálni. A 

felülvizsgálati dokumentációt az illetékes környezetvédelmi hatóságra be kell nyújtani 

engedélyezésre. A felülvizsgálati dokumentációnak tartalmaznia kell a jelen szennyező anyag 

elhelyezési engedélyben foglaltakhoz képest történt változásokat (férőhelyszám, állatlétszám, 

keletkező trágya, csurgalékvíz mennyisége, trágyakezelési technológia, vízellátás-

vízfelhasználás, keletkező szennyvizek mennyisége, gyűjtése, elhelyezése), tényleges 

állapotokat tükröző adatokat, információkat, valamint az ellenőrző talajvíz mintavételi 

vizsgálatok eredményeit és azok kiértékelését. 

21) A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) 

bekezdése szerinti engedélyköteles tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített 

jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól 

– a változást követő tizenöt napon belül – tájékoztatni kell az I. fokú vízvédelmi hatóságot. A 

16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változásokat az alap-adatlapon kell 

közölni. 

22) A környezethasználati monitorozást végző köteles a tárgyévet követő január 31-ig 

elektronikusan, ügyfélkapun keresztül benyújtani az I. fokú vízügyi hatóságnak, az OKIR 

(Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer) FAVI információs alrendszerébe, a 

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

adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 3. §-a, és e rendelet 7. sz. 

melléklete szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” 

megnevezésű adatlapot (FAVI_MIR_K adatlap). 

23) A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (1) 

bekezdése alapján a felszín alatti víz veszélyeztetésével, terhelésével járó tevékenységek 

jellemzőit a „Részletes bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, 

terheléséről” megnevezésű bejelentőlapon (FAVI_ENG_R adatlap) kell benyújtani az 

engedélyköteles tevékenység helye szerint illetékes vízvédelmi hatósághoz. 

24) A tárgyévben a részletes adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást – az 

anyagforgalomban bekövetkezett 25%-nál nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden 

esetben - be kell jelenteni az I. fokú vízügyi hatóságnak a tárgyév utolsó napján érvényes 



 

 

adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével, illetve éves jelentésre kötelezettek esetén 

az éves jelentés részeként. 

25) A kitöltött adatlapokat minden esetben elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell az I. 

fokú vízügyi hatóságnak megküldeni. 

26) Az említett adatlapcsomagok a következő weboldalról tölthetők le: 

http://web.okir.hu/hu/urlapok 

 

Felhívom a figyelmet, hogy jelen szakhatósági állásfoglalás a felszín alatti vizek védelméről 

szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti szennyezőanyag elhelyezési engedélyt is 

tartalmazza. Az engedély érvényességi ideje: 12 év, a felülvizsgálati dokumentáció benyújtási 

határideje: 2021. december 31. 

 

II. A módosítás az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. A HE-02/KVTO/1498-30/2018 számú 

egységes környezethasználati engedély egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom 

kizárólag azzal együtt érvényes. 

 

III. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely Engedélyest terheli és általa 

befizetésre került. 

 

IV. A határozat ellen - a kézhezvételtől számított 15 napon belül – a Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, 

de a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 

előterjesztett elektronikus úton benyújtható fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a 

megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a 

döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. 

A fellebbezésben csak olyan új tényre hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem 

volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

 

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 125 000,- Ft, 

melyet a Heves Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00299619-

00000000 számú számlájára kell befizetni. A díj megfizetéséről szóló bizonylatot a jogorvoslati 

kérelemhez mellékelni kell. 

 

Fellebbezés hiányában jelen határozatom a kézhezvételtől számított 16. napon – külön értesítés 

nélkül – véglegessé válik. 

 

A határozat indokolásának kivonata: 

 

Engedélyes megbízottja, a DAVIÉP Kft. a HE-02/KVTO/1498-30/201. számú egységes 

környezethasználati engedély módosítására irányulóan kérelmet nyújtott be, mely alapján 2019. 

március 15. napján az egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozóan eljárás 

indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt. 

 

A beadvány tartalma alapján Engedélyes az érvényes egységes környezethasználati engedélyben 

szereplő 2 880 férőhellyel üzemeltetett sertéstelepet 4 280 férőhelyesre tervezi növelni. A tervezett 



 

 

férőhelynövelés a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. (továbbiakban: Khvr.) 2. § (3) bekezdés d) pontja 

alapján jelentős változtatásnak minősül. 

 

A Khvr. 2. § (3) bekezdés d) pontja kimondja: „Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 

szempontjából”: d) jelentős változtatás: az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a 

létesítmény kiterjedésében, termelési kapacitásában végrehajtandó olyan bővítés vagy változtatás, 

amely a tevékenység környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatását kedvezőtlenül 

befolyásolja, így a bővítés vagy változtatás minden esetben jelentősnek minősül, ha - feltéve, hogy 

ilyen küszöbértéket a 2. számú mellékletben meghatároztak - önmagában eléri a 2. számú 

mellékletben foglalt, kapacitásra vonatkozóan meghatározott küszöbértéket”. 

 

Megállapítottam, hogy bár a 2. számú mellékletben foglalt küszöbértéket nem éri el a bővítés, 

azonban a területen fennálló szennyezettségre tekintettel a felszín alatti vizekre illetve földtani közegre 

gyakorolt hatást kedvezőtlenül befolyásolja a férőhelyek 1 440 egyedszámmal történő növelése. 

 

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

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet) 28 § (1) bekezdése alapján vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3. és 5. pontjaiban 

ismertetett szakkérdéseket, továbbá megkértem az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. 

pontjai vonatkozásában az ügyben érintett szakhatóságok állásfoglalását. 

 

Az engedélyezési dokumentációkban foglaltak alapján a Heves Megyei Kormányhivatal az 

alábbiakat állapította meg: 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 

A benyújtott dokumentáció tartalma alapján a tervezett kapacitásbővítés jelentős levegőkörnyezeti 

hatásnövekedéssel nem jár, szakterületi szempontból a sertéstelep jövőbeli működése az előírások 

betartása mellett nem kifogásolható. 

 

A védelmi övezet kialakításának szükségességét a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 29. §, valamint 34. §-a, illetve a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (3) - (4) 

bekezdéseiben foglaltak alapján vizsgáltam, és annak kialakítását, valamint figyelembevételét a 

számított összesített hatásterület alapján írtam elő, illetve az egységes környezethasználati 

engedélyben előírt 300 méterről 350 méterre módosítottam. A megnövekedett védelmi övezeten belül 

továbbra sem található a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (6) pontjában felsorolt létesítmény, 

építmény. A sertéstelep a hígtrágya tároló és csurgalék tárolók közvetlen közelében mezőgazdasági 

művelési ágazatú, illetve erdős területek találhatóak. 

 

A betelepíteni kívánt állatlétszám növekedésére (2888 db – 4280 db), valamint keleti irányban a 

kömlői belterületi ingatlanok közelségére (500 m) tekintettel indokoltnak tartjuk a sertéstelep 

szagkibocsátásának kétévente, olfaktometriás szagméréssel történő meghatározását a 

levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, 

ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (4) 

pontja alapján. 

 



 

 

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy HE-02/KVTO/1498-30/2018. iktatószámú egységes 

környezethasználati engedélyben előírásra került, hogy a telephelyen jövőben működő diffúz 

légszennyező források nyilvántartására vonatkozóan D1 sertéstelep jelű diffúz légszennyező 

forrás megnevezéssel LAL alapbejelentés benyújtása szükséges az OKIR nyilvántartási 

rendszerbe, mely jelen időpillanatig nem került teljesítésre. A fentiek teljesítésére vonatkozóan 

ismételten előírást tettem. 

 

Földtani közeg védelme szempontjából: 

A HE-02/KVTO/01498-30/2018. számú egységes környezethasználati engedély III. A. a) pontjába 

foglalt földtani közeg védelme szempontjából tett előírások 11. pontjában előírt üzemi kárelhárítási 

tervet az engedélyes benyújtotta, azt a Környezetvédelmi Hatóság jóváhagyta. Erre tekintettel az 

üzemi kárelhárítási tervre és a kárelhárítás módjára vonatkozó előírásokat töröltem, azokat a HE-

02/KVTO/04006-8/2018. számú jóváhagyó határozat tartalmazza. 

 

A szakági véleményt az üzemelés során a földtani közegben okozott minél kisebb szennyező anyag 

kibocsájtás érdekében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 14-15. 

§. alapján, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 

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

rendelet, illetve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelemhez szükséges 

cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről 

szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet figyelembevételével tettem. 

 

Hulladékgazdálkodási szempontból: 

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett kapacitásbővítés során 

hulladékgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatás nem várható. 

 

Közegészségügyi hatáskörben: 

Szakmai véleményemet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. 

melléklet I. táblázat 3. pontja szerinti, a népegészségügyi feladatkörében eljáró Egri Járási Hivatal 

előtt a környezet- és település-egészségügyi szakkérdésekre, 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 tettem meg. 

 

Szakkérdés vizsgálat során figyelembe vettem a kémiai biztonsági szabályzók (2000. évi XXV tv. 19§; 

28§ (3); 29§; a 44/2000 (XII.27.) Eüm. r. 9.§); a fertőző megbetegedések megelőzésére vonatkozó 

18/1998. (VI.3) NM rendelet 36.§ és 4. mellékletében előírtakat, a vízbázisok, távlati vízbázisok, 

valamint ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 

4. sz. mellékletének, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a mód. 

1991. évi XI. törvény 2§ (1) d.) pontjában biztosított hatáskörben, hivatal népegészségügyi feladati 

ellátásáról, és a 39/2016 (XII.30.) MVM utasítás 24§; 71§-ra a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló utasításban, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal 

Egységes Ügyrendjéről szóló 14/2018. (III. 28.) kormánymegbízotti utasítás 1. melléklet 16. §-ban 

foglalt előírásait. 



 

 

Talajvédelmi hatáskörben: 

A tárgyi ügyben felmerült termőföld minőségi védelme szakkérdést a környezetvédelmi és 

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

30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, 5. melléklet I. táblázat 5. pontja, a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) 

bekezdése, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43. §, 48. §,  50/A. § (1) (2) 

bekezdései, valamint a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez 

szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás 

rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 1. §, 3. §, 4. §, 6. §, 9. §, 10. §- ai alapján vizsgáltam 

meg” 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Szolnok) 35500/1287-

2/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az egységes környezethasználati engedély 

módosításához előírásokkal hozzájárult. 

Előírásait az alábbi jogszabályok alapján tette: 

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 

szolgáló vízilétesítmények védelméről. 

- 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által 

veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi 

mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról 

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről. 

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelméről. 

 

A szennyezőanyag elhelyezési engedély kiadására a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet. 13. § (8) bekezdése („Amennyiben az engedélyköteles tevékenységhez 

egységes környezethasználati engedély megszerzése kötelező, úgy a környezetvédelmi hatóság az 

(1) bekezdés szerinti engedélyt az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban adja 

meg.”) alapján a környezetvédelmi hatóság a jogosult. 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2) alapján adtam. 

A Hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése az 

egyes közérdekeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII.29.) Korm. Rendelet 1. melléklet 9 táblázat 2 és 3. pontja illetékességét a 223/2014. 

(IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg.”. 

 

A benyújtott kérelmet a HE-02/KVTO/1498-30/2018.egységes környezethasználati engedély 
rendelkező részének II.1. és II.3. pontjában, illetve a III. fejezetében foglaltak 
kiegészítésével, az engedély egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett bíráltam el. 

 

Határozatomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdésében, a 9. § (2) 

bekezdésében és a 13. § (2) bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva,  

a Khvr. 20/A. § (12) bekezdés alapján az Ákr. 80. § (1) bek. és 81. § (1) bek.-nek megfelelően 

hoztam meg. 



 

 

 

Az eljárás költségét az Ákr. 124. §-a és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 7. és 10.1. 

pont figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről a hivatkozott rendelet 2. § (1) bekezdése és  

az Ákr.129. §-a alapján rendelkeztem. 

Tekintettel arra, hogy az eljárási határidőt megtartottam, a függő hatályú döntéshez nem 

kapcsolódnak joghatások. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint         

 

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és 

megbízásából: 

 

        Kelemen Zoltán 

osztályvezető 
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