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 (HE/KVO/00953/2022.) 

Ügyintéző: Kis Andrea 

Telefonszám: +36 (36) 795-147 

 

Tárgy: A Gyöngytojás Kft. 3212 Gyöngyöshalász, 021/5 hrsz. és 021/9 hrsz. alatti ingatlanon folytatott 

tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 

 

H A T Á R O Z A T  

 

I. A Gyöngytojás Kft. (székhely: 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 25.; KÜJ: 103505271) - mint Engedélyes - 

részére, a Gyöngyöshalász, 021/5 hrsz. és 021/9 hrsz. alatti ingatlanon folytatott nagylétszámú 

állattartási tevékenységre (tojó és jércenevelő baromfitartó telepre) (KTJtelephely: 102 677 509;  

KTJlétesítmény: 102 677 510) vonatkozóan az 

 

egységes környezethasználati engedélyt 

megadom. 

 

Az egységes környezethasználati engedély 2033. február 28-ig érvényes. 

A kötelező felülvizsgálat időpontja: 2028. február 28. 

 

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi 

ideje: 2028. február 28. 

 

Engedélyezett maximális férőhely kapacitás: 

 tojók részére: 100 000 db baromfi 

 jércék részére: 50 000 db baromfi 

 

II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység, létesítmény ismertetése a dokumentációban és 

kiegészítésében foglaltak alapján: 

 

II.1. Engedélyes 

Neve: Gyöngytojás Kft.  

Székhelye: 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 25. 

KSH azonosítója: 25419254-0147-113-10 

KÜJ száma: 103505271 
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II.2. A telephely alapadatai 

Érintett ingatlanok  

Helyrajzi számai: Gyöngyöshalász, 021/5 és 021/9 hrsz. 

Területi besorolása:  021/5 hrsz.   021/9 hrsz. 

kivett major kivett mérlegház, nyitott szín és magtár és szárító épület, 

magtárpadlásos istálló 

Kiterjedése:   17 848 m
2  

23 358 m
2
 

Beépített alapterület:   4 897,51 m
2    

4 768 m
2
 

Zöldfelület:    7 668,48 m
2  

15 855 m
2
 

 

KTJtelephely: 102677509 

KTJlétesítmény:  102677510 

A létesítmény súlyponti EOV koordinátái (m): X: 266 232; Y: 717 084;  

II.3. Az engedélyezett tevékenység besorolása  

TEÁOR száma: 0147 (baromfitenyésztés) 

Az Európai Bizottság 2000/479/EC határozata szerint 

 NOSE-P kód: 110.05 (létesítmények baromfi vagy sertéstenyésztésre) 

 NACE kód: 01.2 (mezőgazdaság, állattenyésztés) 

 SNAP-2 kód: 1005 (trágyakezelés) 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) szerint: 

 1. számú melléklet 1. Intenzív állattartó telep  

b) pont baromfitelepnél 60 ezer férőhelytől tojók számára 

 2.számú melléklet 11. pontja: Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, 

több mint 

a) pont 40 000 férőhely baromfi számára. 

 

II.4. A telephelyen végzett tevékenység és a hozzá kapcsolódó létesítmények bemutatása 

A telep elhelyezkedése:  

A telephely Gyöngyöshalász belterületétől DK-re, K-Mü besorolású területen helyezkedik el, 1 km-es 

környezetében mezőgazdasági területek, ipari park és az M3-as autópálya található. Mezőgazdasági 

területek kelet felől a telephelyet határoló Gyöngyöshalász 0239/4 hrsz.-ú úton túl, a 0241/22-29 hrsz. 

és 0239/37 hrsz.-ú ingatlanok. Délről a határoló Gyöngyöshalász 021/2 hrsz.-ú úton túl részben 

Gyöngyös (0239/38-41 hrsz.-ok), részben Gyöngyöshalász mezőgazdasági övezetbe tartozó 

(0121/109 hrsz., továbbá nem közvetlenül határosan a 0121/107, /105, /103, /101, /99, /97, /95 hrsz.-

ok) területei helyezkednek el. Keletre 450 m-nyire folyik a Külső-Mérges patak. Gyöngyös város ipari 

parkja (Kitérőgyár, Tüzép telep, Gépipari cégek) északkeletre 800 m-re található. Dél felől a telephely 

centrumától kb. 440 m-re halad az M3-as autópálya. Nyugat felől a Gyöngyöshalász 021/6 hrsz.-ú 

ingatlanon egy felhagyott tehenészet van. Távolabb kb. 1500 m-re húzódik a Vámosgyörk-Gyöngyös 

85-ös vasútvonal és az mellett közvetlenül Gyöngyöshalász község belterület legszélső utcája, a 

Szent László utca, melynek utolsó lakóépülete (hrsz. 371) 800 m-re található a telephelytől. 
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A telephely a belterület felől a Kossuth utcától külterületi utakon (a Gyöngyöshalász 0146/2, 0145, 020 

hrsz.-ú utak), vagy az M3 autópályáról a Gyöngyös-Kelet-Adács lehajtónál az Adács-Gyöngyös 3210-

es összekötő útról több irányból is megközelíthető.  

 

A telep létesítményei: 

 

Sorszám Telephely/épület adatok Gyöngyöshalász  

021/5 hrsz.-ú teleprész 

Gyöngyöshalász  

021/9 hrsz.-ú teleprész 

1. Ingatlan területe (m
2
) 17 848 23 358 

2. Beépített alapterület (m
2
) 4897,51 4768 

3. Burkolt terület (m
2
) 5282,01 2735 

4. Zöldterület (m
2
) 7668,48 15855 

5. Meglévő tojóház 3880 

férőhelyes 

Meglévő tojóház 50 000 

férőhelyes 

 

 

2 db (1. és 2. számú) 

1 db (nincs termelés) 

6. Jércenevelő 50 000 

férőhelyes 

1 db  

7. Takarmánykeverő 1 db  

8. Tojásválogató 1 db  

9. Szociális épület 1 db  

10. Takarmánysiló telep  6 siló 

11. Napelem 50 kW-os 1 egység 1 egység 

12. Meglévő terménytároló  1 db (Papp Gabona Kft. 

kezelésében) 

13. Meglévő nyitott szín  1 db (Papp Gabona Kft. 

kezelésében) 

14. Meglévő állattartó épület  1 db (nem működik) 

 

- Nevelőépület: 1 db jérce nevelőépület 95,74x12,73 m alapterülettel, 4,92 m magasságú, 10 cm-es 

Megaprofil PUR fal-, és tetőpanel épület, simított beton padozattal, trágya csatornával és a DNY-i 

végénél trágyakihordó szerkezettel, szellőzőgépészettel, az ÉK-i végénél takarmány silóval. Töltésük a 

belső kiszolgáló útról történik. A siló rendszert alkot az ólakon belüli etetőrendszerrel. A nevelőépületben 

egyidejűleg 50 ezer db naposcsibe telepíthető.  

- Tojóház: 2 db 79,30x16,79 m alapterülettel, 8,01 m magasságú, 10 cm-es Megaprofil PUR fal-, és 

tetőpanel épület, simított beton padozattal, trágya csatornával és a DNY-i végeknél trágyakihordó 

szerkezettel, szellőzőgépészettel, az ÉK-i végénél takarmány silóval. Egy épületben egyidejűleg  

50 ezer db tojó telepíthető, a két ólban ez 100 ezer tojót jelent.  
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- Válogató épület: 42,48x15,47 m alapterület, 5,24 m magasság, 10 cm-es Megaprofil PUR fal-, és 

tetőpanel, ipari padlószerkezet (felső 1 rtg Mapetop S kéregerősítéssel), szellőzéssel. Ebben az 

épületben van a hulladékgyűjtő/tároló helyiség.  

- Szociális épület: 20x9,8 m alapterületű, földszinten különnemű vizes blokk, öltözők, étkező és boncoló 

helyiség, emeleti részen iroda, tárgyaló, vizes blokk  

- Takarmánykeverő: 15,94x10,96 m-es épület, 11,78 m magasságú, LTP 45 trapézlemez tető, LTP 35 

trapézlemez fal, 1 rtg Mapetop S kéregerősítésű ipari padló, a keverő technológiával.  

- Gabona kitároló siló: térfogata 98 m
3
  

- Gabonatároló siló: térfogata 6 x 670 m
3
, magassága: 14,9 m  

- Napelem: teljesítménye 1 x 50 kW  

- Belső közlekedési hálózat 8 db parkoló állással.  

A telephely ellátott elektromos energiával, tartályos gázenergia ellátással, vezetékes vízellátással és 

csapadékvíz hálózattal, továbbá kialakult belső közlekedési rendszerrel rendelkezik. A közüzemi 

szennyvízhálózatra csatlakozás megtörtént. A telep kerítéssel körbehatárolt. 

A létesítmény szennyező forrásai és EOV koordinátái: 

 

Sor-

szám 
Telephelyen belüli funkció 

EOV koordináta 

Y X 

1. Jércenevelő épület D1-1 diffúz forrás 717 095 266 314 

2. 1. sz. Tojóház D1-2 diffúz forrás 717 098 266 287 

3. 2. sz. Tojóház D1-3 diffúz forrás 717 106 266 261 

4. Szociális épület 717 084 266 232 

5. Meglévő (üzemen kívüli) 3880 férőhelyes állattartó épület 717 066 266 169 

6. Válogató 717 145 266 251 

7. Takarmánykeverő 717 154 266 290 

8. Meglévő (üzemen kívüli) mélyalmos tojó épület 717 099 266 177 

9. Parkoló 7 db 717 106 266 236 

10. Aggregát 717 151 266 279 

11. Siló-telep 717 170 266 207 

12. Áthajtásos kerékmosó 717 092 266 136 

 

Tartástechnológiai leírás: 

A tojótelepen étkezési tojás termelése folyik. A tojóállomány két 50 ezer férőhelyes nevelőépületben van 

elhelyezve. (A 3880 férőhelyes tojóházban a gyakorlatban nincs állattartás, azt távlatban sem tervezik.) A 

Gyöngyöshalász 021/5 hrsz.-ú telephelyen egy 50 ezer férőhelyes jércenevelő működik. A tojóállomány 

telepítését mindig egy jércenevelési fázis előzi meg, azzal egyező rotációs számmal. 
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Jércenevelő épületben végzett tevékenység: 

Betelepítés: 

Az 50 ezer db napos csibe betelepítése előtt az istállót felfűtik. Ezt követően történik a papír és 

műanyagbetétek ketrecbe helyezése, majd az állatok (napos csibék) betelepítése. A napos állatot 

keltetőktől vásárolják. A csibék speciális, többször használatos, mosható, fertőtleníthető műanyag 

ládákban érkeznek, melyeket kézikocsira rakva az istállóba visznek és ebből rakják be a ketrecekbe, 

ügyelve, hogy egy-egy egység úgy legyen betelepítve, hogy abban egy állatra legalább 300-350 cm
2
 

terület biztosított legyen. Az etetővályúkat betelepítés előtt feltöltik takarmánnyal. A vályú oldalról nyitott, 

hogy a fiatal állatok könnyebben hozzáférjenek. Az itatószelepek egy része nyílt vízfelületet biztosító 

csészével ellátott. Az állatok betelepítés után 24-48 órán keresztül teljes megvilágítást kapnak, hogy a 

helyet megszokják, az etetőt és itatókat megtalálják. Ezt követően, a tenyésztő (eladó) által 

meghatározott fényprogram mellett történik a nevelés. A nevelésnél egy turnus 17-19 hétig tart.  

Etetés: 

Az etetés meghatározott terv szerint, naponta 2-3 alkalommal történik, technológiától függően kézi vagy 

automata indítással, programozott leállítással. A takarmányadagok program szerint beállítottak.  

A takarmány igény állatonként az első 3 hétben 1-1,7 dkg közötti, az utolsó 6-8 hétben eléri a  

11 dkg-ot. Az egyedenkénti takarmányfogyasztás a ciklus napi átlagában 47,7 g. Egy jérce egy ciklus 

alatt 5,6-6,3 kg takarmányt fogyaszt. Egy teljes állomány takarmány fogyasztása egy cik lusban 279-312 

tonna között alakul. A ciklus végére a jércék átlagosan 1,6 kg-os súlyt érnek el. Évi 2 teljes turnust 

indítanak és nevelnek ki.  

Itatás: 

Az itatórendszer révén víz folyamatosan az állatok rendelkezésére áll. A napi vízigény a nevelési ciklus 

átlagában 0,2 l/nap/db, azaz 25 l/ciklus/db, 50 ezres állománynál ez 1250 m
3
 ivóvíz mennyiség.  

Trágyaeltávolítás: 

A ketrecek alatti trágyaszalagokról 2 hetente 1 alkalommal, majd heti 1-2 alkalommal történik a 

trágyaeltávolítás. Egyedenként 0,13-0,14 g napi trágyamennyiség keletkezik, ez heti 1 kg, a teljes 

állományra 48-50 tonna/hét. Az összes trágya mennyiség egy ciklus alatt 850 tonna.  

A trágya a végtelenített szalagokról vízszintes keresztpályára, majd ferde felhordóra kerül. Innen 

szállítójárműre jut, amely rakodást követően elszállításra kerül a telepről. A kitrágyázást vagy a 

szállításra, vagy az átvételre/hasznosításra szerződött partner végzi.  

Kitelepítés: 

A 15-17. héttől kezdődik meg a jércék saját tojóistállóba történő áttelepítése, vagy a nem megfelelő 

egyedek értékesítése. Az állatok elszállítása a betelepítéssel azonos módszerrel történik. Ezt követően a 

kitakarított, felsepert ólak padozatát, falait, berendezéseit nagynyomású, forró fertőtlenítőszeres 

permettel, majd gázosítással csirátlanítják. A fertőtlenítéskor ezáltal mosóvíz nem keletkezik. A 

trágyaszalag nincs kapcsolatban a nevelő térrel, annak takarítását a szerkezet önműködően végzi az 

egyes lehúzásokkal. A takarítás és pihentetés pár napot vesz igénybe.  

 

A jércenevelő épületben lévő berendezések, technológia: 

A nevelőól fontosabb berendezései: etetőmotor, trágyaszalag ketrecben, trágyakihordó, ferde 

trágyakihordó, takarmánybehordó, JetMaster hőlégfúvó, EM50 ventilátor, FF091 ventilátor, tetőkürtő, 

világítás.  
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Ketrecek: 

A ketrec sorok ketrec blokkokból épülnek fel. Egy-egy blokk több szintre tagolt életteret biztosít, a 

hasznos tartástér 300 cm
2
/jérce. A ketrecblokk méretei 2412x1700x1990 mm és  

1206x2240x5115 mm, a ketrecsorok száma 4 db, a ketrecszintek száma 3 db, a ketrecblokkok száma  

36 db/sor, (állatok száma 324 db/szint/blokk), valamint 1 db/sor (állatok száma 162 db/szint/blokk).  

Valamennyi szint alatt a teljes soron végighúzódva végtelenített trágyaszalag húzódik, mely átmenetileg 

tárolja és eltávolítja a trágyát. A trágyaszalag felett rács van, mely a lábak, karmok védelmét szolgálja. A 

két sor etetővályú egy oldalról hozzáférhetően látja el az állatokat takarmánnyal, középen sorba rendezett 

itatószelepek találhatók ivóvízzel. A világítás a sorok között elhelyezett fényforrás, szabályozható módon 

biztosítja a szükséges fényintenzitást. A nevelés meghatározott fényprogram mellett történik, ennek 

vezérlését a klímakomputer képes ellátni. A jércenevelő istállóban tenyésztik a későbbi tojóállomány 

egyedeit. 

Végelemek:  

A sorok kezdő és befejező eleme, méretei: 1700/1650x1700x1990 mm. Itt fordulnak meg szintenként a 

trágyaszalagok és etetőláncok, itt történik a takarmány és víz szintekre osztása. Itt találhatók a 

trágyaszalag és etetőlánc hajtóművei.  

Takarmány tárolás:  

Horganyzott fém tartály, magassága: 6480 mm, átmérője: 3660 mm. A tartály a takarmány tárolását 

szolgálja, alul kúpos, ehhez csatlakozik a takarmánybehordó egység. A tartály pneumatikus töltésű, 

létrával, biztonsági kosárral a felső zárósapka megközelíthető, melyet csak takarítás céljából szükséges 

kinyitni.  

Takarmánybehordás:  

A siló aljára csatlakozik az FV90 spirálos behordó, a takarmányt juttatja el a silóból a sorok elején lévő 

végelemre.  

Vízfőcsatlakozó és gyógyszeradagoló:  

Magassága: 1200 mm, átmérője: 25 mm, a bejövő ivóvíz szűrésre, mérésre és nyomásszabályzásra 

kerül. A gyógyszeradagoló segítségével különböző anyagok juttathatók az itatóvízbe, meghatározott 

keverési arányban.  

Légbeejtés (téli üzem):  

Baffel légbeejtő, az istálló oldalfalának felső részén végigfutó nyílás szabályozott nyitását/zárását végzi. 

Mozgatása központi nyitómotorral történik.  

Légbeejtés (nyári üzem): 

MVT szigetelt zsaluk: az istálló oldalfalának elején kialakított, oldalanként 5-5 db. Mérete: 1450x1450 

mm, mozgatása központi nyitómotorral történik.  

Légelszívás:  

CL600-2000 tetőkürtő, téli üzemben a komputer által szabályozottan az istállóból elszívja a levegőt.  

Légelszívás:  

FF091-6DQ axiálventilátor, téli üzemben a komputer által szabályozottan az istállóból elszívja a levegőt, 

kiegészíti a CL600 tetőkürtők kapacitását.  
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Légelszívás:  

BD-V130-5 ékszíjas ventilátor, nyári üzemben a komputer által szabályozottan az istállóból elszívja a 

levegőt, légsebességet indukál az istállóban, mely hűtő hatású.  

Vezérlő egység a szenzorokkal:  

ViperTouch klímakomputer (mérete: 480x450 mm), megadott paraméterek és görbék alapján 

szabályozza a légbeejtést és a ventilátorok elszívó teljesítményét. DOL12 hőmérséklet-, és DOL-14 

páraszenzor rákötésével méri a külső és belső hőmérsékletet, belső páratartalmat. Negatív nyomásmérő 

tájékoztatást ad a rendszer beszabályozásánál.  

Vízszintes trágyakihordó szalag:  

Mérete: 13.000x500x450 mm, a ketrecsorok szintjei alatt futó végtelenített trágyaszalagokról, az istálló 

végében, a padlószint alatt elhelyezett trágyakihordóra hullik a trágya. A kitrágyázás heti 1-2 alkalommal 

eltávolítja az istállóból a keletkezett trágyát. Az aknát munkavédelmi szempontból le kell fedni, vagy 

korláttal elkeríteni.  

Ferde trágyakihordó szalag:  

A vízszintes szalag erre a pályára adja át a trágyát, mérete: 13.000x500x450 mm. A szalag emelkedése 

nem lehet több mint 23°. A pálya, ami teljes hosszában fedett, 2,5 - 4 m magasságig viszi a trágyát és 

szállítójárműre helyezi. 

 

Tojóházakban végzett tevékenység: 

A telepen a 3880 férőhelyes mélyalmos tojóház kikerült a termelési folyamatból, azt állattartás céljára 

nem kívánják hasznosítani a jövőben. A Gyöngyöshalász 021/9 hrsz.-ú ingatlanon lévő állattartó 

épületben szintén nem volt állattartás és nem is tervezik. A telepen két tojóház működik, az 1. és 2. 

számú ólak. Az ólakban egy-egy turnus 50-60 hétig termel. Ezt részben az állomány állapota 

(termelőképessége), részben a tojóképességet elérő jérceállomány rendelkezésre állása befolyásolja. A 

tapasztalatok alapján ez átlag 52 hetes tartásban realizálódik. Az előző állomány leadása után a 

kitakarított, felsepert ólak padozatát, falait, berendezéseit nagynyomású, forró fertőtlenítőszeres 

permettel, majd gázosítással csirátlanítják. A fertőtlenítéskor ezáltal mosóvíz nem keletkezik. A 

trágyaszalag nincs kapcsolatban a nevelő térrel, annak takarítását a szerkezet önműködően végzi az 

egyes lehúzásokkal.  

Betelepítés: 

A takarítás és pihentetés pár napot vesz igénybe. Első lépésben megtörténik az állatok (jércék) 

betelepítése saját nevelésű jérceállományból. A jércék speciális, többször használatos, mosható, 

fertőtleníthető műanyag ládákban érkeznek, melyeket kézikocsira rakva az istállóba visznek. Ebből rakják 

be a ketrecekbe, ügyelve, hogy egy-egy egység úgy legyen betelepítve, hogy abban egy állatra legalább 

750 cm
2
 terület biztosított legyen. Az etetővályúk ekkor már takarmánnyal feltöltöttek, az itatórendszer 

vízzel feltöltött. Többnyire ebben a fázisban, a berakodás közben végzik el az utolsó általánosan 

szükséges vakcinázást, oltás formájában. Az állatok betelepítés után 24-48 órán keresztül teljes 

megvilágítást kapnak, hogy a helyet megszokják, az etetőt és itatókat megtalálják, megtanuljanak 

mozogni az ülőrudak között. Ezt követően a természetes fényviszonyok biztosítása, illetve ennek 

kiegészítése mesterségesen történik.  

 

 



8 

Etetés: 

Az etetés meghatározott terv szerint, naponta 2-3 alkalommal történik. Technológiától függően kézi vagy 

automata indítással, programozott leállítással. Egy állat napi takarmány igénye 11 dkg, éves szinten  

40 kg körüli mennyiség. A teljes állományra 2000 tonna, a két ólban együtt 4000 tonna a takarmány 

igény. Tapasztalatok alapján 2,2 kg takarmányfogyasztásra jut 1 kg tojástermelés.  

Itatás: 

Víz folyamatosan rendelkezésre áll. A tojók vízigénye 80-240 ml/tyúk/nap között változik, ez átlagosan 

0,2 l/nap/állat mennyiség. Ez a teljes állományra ólanként 3650 m
3
 vizet jelent.  

Tojástermelés: 

A tojástermelés az áttelepített jérceállomány 20-21. hetes életkorában, a telepítést követő második héten 

indul be. Az EU irányelvek szerinti ketrecekben a tojások 95%-a a tojófészekbe kerül, innen gurul ki a 

gyűjtőszalagra. Annak érdekében, hogy itt ne torlódjanak össze, egy programozott vezérlés (idő vagy 

mérlegelés alapján) a gyűjtőszalagot többször rövid ideig meghúzza, ezzel egyenletesen szétterítve a 

tojásokat a szalagon. A szállítószalag a válogatóig viszi a tojásokat. Tojásgyűjtés napi rendszerességgel 

reggel 6 és 12 között történik. A tojások válogatás után tálcákra kerülnek, majd megrendelői igény szerint 

gyűjtő csomagolásban elszállításra kerülnek. A törött tojás mennyisége minimális. Az 52 hét alatt 

tervezett tojástermelés 14.600.000 db tojás (774 t/év). 

Trágyaeltávolítás: 

Trágyaeltávolítás a ketrecek alatti trágyaszalagokról, heti 1-2 alaklommal történik. Egy állat napi 

trágyatermelése 27 dkg körüli. Az egy ólra vetített teljes állomány napi trágya produktuma 13-14 tonna, 

ez heti 95-98 tonna trágyát jelent. Éves szinten 5 ezer tonna/ól, két ólnál 10 ezer tonna. A trágya a 

végtelenített szalagokról vízszintes keresztpályára, majd ferde felhordóra kerül. Innen szállítójárműre jut, 

amely rakodást követően elszállításra kerül a telepről. A kitrágyázást vagy a szállításra, vagy az 

átvételre/hasznosításra szerződött partner végzi.  

Kitelepítés: 

A piaci viszonyok, az állatok állapota és egyéb tényezők alapján, az 52. termelési hét után az állatokat 

értékesítik. Az állatok elszállítása a betelepítéssel azonos módon történik. Ezt követően újra kezdődik az 

ólak előkészítése a következő állománynak.  

A tojóházakban lévő berendezések, technológia: 

A tojóház fontosabb berendezései: etetőmotor, trágyaszalag ketrecben, trágyakihordó, ferde 

trágyakihordó, takarmánybehordó (S150, K150), elevátor (tojásgyűjtés), EM50 ventilátor, FF091 

ventilátor, tetőkürtő, világítás, PAD hűtés szivattyú.  

Ketrecek: 

A technikai rendszer Big Dutchman típusú. A ketrec blokk méretei 3618x2240x5115 mm és 

2412x2240x5115 mm, a ketrecsorok száma 4, a ketrecszintek száma 6, a ketrecblokkok száma 18 db/sor 

(állatok száma 54 db/szint/blokk) illetve 2 db/sor (állatok száma 36 db/szint/blokk). A hasznos tartástér 

750 cm
2
/tyúk. A ketrecsorok a ketrec blokkokból épülnek fel. Egy-egy blokk több szintre tagolt életteret 

biztosít. Valamennyi szint alatt a teljes soron végighúzódva végtelenített trágyaszalag húzódik, mely 

átmenetileg tárolja és melynek segítségével eltávolítható a trágya. A trágyaszalag felett rács található, 

mely a lábak és a karmok védelmét szolgálja. A két sor etetővályú, mindkét oldalról hozzáférhetően látja 

el az állatokat takarmánnyal, középen sorba rendezett itatószelepek ivóvízzel. Ülő rudak és tojófészek 
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szolgálja az Európai Uniós irányelveknek való megfelelést. A blokkok külső oldalán acélhuzal emelhető 

módon van végigvezetve, ez a tojásvédő (egg-saver) védi a tojást a túl gyors kigurulás okozta ütközéstől. 

A tojásvédő alatt acélsodrony van kifeszítve, mely villanypásztorként védi a kigurult tojásokat a tyúkok 

csipkedésétől. A blokkok szélessége miatt a világítás a blokkon belül integrált, minden szinten és 

blokkban keresztben elhelyezett vonalas, ledes fényforrás, szabályozható módon biztosítja a szükséges 

fényintenzitást. Az élettér valamennyi eleme, méret és darabszám tekintetében megfelel az EU-s 

irányelveknek.  

Végelemek:  

A sorok kezdő és befejező eleme, méretei: 3200/1670x2240x5115 mm. Itt fordulnak meg szintenként a 

trágyaszalagok és etetőláncok, itt történik a takarmány és víz szintekre osztása, a tojásgyűjtés 

valamennyi szintről, egy adott magasságra történő összevezetése. Itt találhatók a trágyaszalag, etetőlánc 

és tojásgyűjtés hajtóművei. A tojásvédő (eggsaver) és villanypásztor vezérlő és kötő elemei is 

megtalálhatóak a végelemekben.  

Elevátorok (Egg-Cellent): 

A blokkok felöli oldalon, minden szinten felveszi a tojásszalagon érkező tojásokat és a másik oldalon, 

adott magasságban lévő keresztirányú tojáspályára helyezi. Mérete: 1000x600x5115 mm, minden sor 

elején található egy ikeregység. 

Keresztirányú tojáspálya:  

A szállítópálya végigmegy a 2 tojóistállón, egészen a tojásválogató gépig, ami egy külön épületben van. 

Mérete: 3000x500x15 mm. 

Takarmány tároló:  

Horganyzott fém tartály, mérete: magasság 6480 mm, átmérő 3660 mm. A tartály a takarmány tárolását 

szolgálja, alul kúpos, itt csatlakozik a takarmánybehordó egység. A tartály pneumatikus töltésű, létrával, 

biztonsági kosárral a felső zárósapka megközelíthető, melyet csak takarítás céljából szükséges kinyitni.  

Takarmánybehordó csigák:  

A siló aljára csatlakozik a S150 csiga, mérete: 8000x150 mm és ehhez kapcsolódik az istállóban a K150 

csiga, mérete: 16000x150 mm, az előbbi ferdén, utóbbi vízszintesen helyezkedik el, a takarmányt 

juttatják a silóból a sorok elején lévő végelemre.  

Vízfőcsatlakozó és gyógyszeradagoló:  

A bejövő ivóvíz szűrésre, mérésre és nyomásszabályzásra kerül. A gyógyszeradagoló segítségével 

juttathatók az itatóvízbe a gyógyszerek, meghatározott keverési arányban.  

Légbeejtés (téli üzem):  

A Baffel légbeejtő az istálló oldalfalának felső részén végigfutó nyílás szabályozott nyitását/zárását végzi. 

Mérete: 6995x400/oldal. Mozgatása központi nyitómotorral történik.  

Légbeejtés (nyári üzem): 

A függöny az istálló oldalfalának elején végigfutó nyílás szabályozott nyitását/zárását végzi. Mérete: 

8000x1000, 2 db/oldal. Mozgatása központi nyitómotorral történik.  

Légelszívás:  

CL600-2000 tetőkürtő, mérete magasság 2000 mm, átmérő 600 mm, téli üzemben a komputer által 

szabályozottan az istállóból elszívja a levegőt.  
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Légelszívás:  

FF091-6DQ axiálventilátor, mérete 1020x1020x450 mm, téli üzemben a komputer által szabályozottan az 

istállóból elszívja a levegőt, kiegészíti a CL600 tetőkürtők kapacitását.  

Légelszívás:  

BD-V130-5 ékszíjas ventilátor, mérete 1380x1380x500 mm, nyári üzemben a komputer által 

szabályozottan az istállóból elszívja a levegőt, légsebességet indukál az istállóban, mely hűtő hatású.  

PAD rendszer:  

Evaporációs hűtőpanel, mely a nyári légbeejtés (függöny) nyílásai előtt (kívülről) található, mérete 

9000x2200x150 mm, 2 db/oldal, egymás felett elhelyezve. A panel speciális papírbetét elemekből áll, 

melyeken vízszintesen a levegő, függőlegesen vízfátyol áramlik át. A nyáron nagy mennyiségben 

beszívott levegő, ezeken a paneleken átáramolva a víz párolgása következtében lehűl. A nyári nagy 

melegben így hűtve az istállóba juttatott levegő megóvja az állatokat a hőstressztől.  

Vezérlő egység a szenzorokkal:  

ViperTouch klímakompjuter, mérete: 480x450 mm, megadott paraméterek és görbék alapján szabályozza 

a légbeejtést és a ventilátorok elszívó teljesítményét. DOL12 hőmérséklet-, és DOL-14 páraszenzor 

rákötésével méri a külső és belső hőmérsékletet, belső páratartalmat. A negatív nyomásmérő 

tájékoztatást ad a rendszer beszabályozásánál.  

 

Vízszintes trágyakihordó szalag:  

A ketrecsorok szintjei alatt futó végtelenített trágyaszalagokról, az istálló végében, a padlószint alatt 

elhelyezett trágyakihordóra hullik a trágya. A kitrágyázás heti 1-2 alkalommal eltávolítja az istállóból a 

keletkezett trágyát.  

Ferde trágyakihordó szalag:  

A vízszintes szalag erre a pályára adja át a trágyát, mérete: 13000x500x450 mm. A szalag emelkedése 

nem lehet több mint 23°. A pálya, ami teljes hosszában fedett, 2,5 - 4 m magasságig viszi a trágyát és 

szállítójárműre helyezi. 

 

Kiszolgáló épületek, építmények 

 

A takarmánykeverő adatai: 

175 m
2
-es épület, 11,78 m magas, ipari padlós épület, itt történik a takarmánykeverék összeállítása. Az 

alapanyagok betárolása garat rédler, serleges felvonó, láncos szállító és elektromos 3 felé váltó, valamint 

elektromos tolózár segítségével történik fémsilókba, melyek kapacitív szintérzékelőkkel vannak ellátva. A 

fém silókból kézi tolózár segítségével a darálandó anyagokat számítógép vezérelt komponens csőcsigák 

juttatják a mérőtartályba, ami mérőcellával van szerelve a receptúra pontos beméréséhez. Az összemért 

anyagok gravitációs úton kerülnek a hengerszékes darálóba, a darált anyagot láncos szállító és serleges 

felvonó juttatja a keverő előtti tartályba, innen elektromos tolózár segítségével a keverőbe történik az 

ürítés. Az olaj keverőbe juttatása az átfolyás mérőn keresztül közvetlenül a keverő tetején kialakított 

garatba történik. Egyéb eltérő kimért kiegészítő anyagokat láncos szállítóra szerelt garatban adagolják az 

anyagokat a receptúrának megfelelően gravitációs úton a cellás adagolóba, majd láncos szállítóra. A 

keverési idő végén a készáru a keverő utáni tartályba kerül. Az utó- tartályból láncos szállító, serleges 

felvonó juttatja elektromos 3 felé váltó segítségével a készáru tartályokba, innen kitároló csigákon 

keresztül autóra történik az ürítés. A rendszer vezérlési folyamatait számítógép irányítja. Az SR25 garat 
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rédler vízszintes irányú szállítást végez görgős láncra felerősített speciális műanyag lapátok 

segítségével, a lemez szerkezeten felül tető található. Az SK25 serleges felvonó függőleges irányú 

szállítást végez szövettel erősített gumiszalagra felerősített fém serlegek segítségével. Elektromos 3-felé 

váltó az anyagáram irányát változtatja, egy elzáró elem segítségével, működtetése elektromos hajtómű 

segítségével. SR25 láncos szállító vízszintes irányú szállítást végez görgős láncra felerősített speciális 

műanyag lapátok segítségével. Elektromos tolózár fogaskerék fogasléces mechanizmus segítségével 

működik. Kapacitív szintérzékelő működtető áramforrása 230 V. 

Alapanyag tároló modulsiló 6,5 m magas, 2 x 2 m keresztmetszetű, 19,8 m
3
–es acéllemez, alsó kifolyási 

kúpszöge 45º. Kézi működtetésű tolózár fogaskerék fogasléces mechanizmus segítségével működik. 

Komponens csiga: függőlegestől eltérő szállítást végez, csőben elhelyezett folytonos spirál segítségével. 

Összemérő tartály acéllemezből készül, horganyzott felület védelemmel, 4 db mérőcella tartókonzollal, 

1 db tisztító ajtóval. Alsó kifolyási kúpszöge 45º.  

Elektromos mérőcella: terhelés függvényében változó elektromos ellenállás alapján működő egység. 

Takarmánydaráló edzett hengerpárok egymással szemben történő forgása következtében jön létre az 

őrlés, a szemcseméret méretét hengerpárok közti résmérettel lehet szabályozni. Fémes anyagok 

leválasztását egy mágnes biztosítja. Automatikus terhelésszabályzó biztosítja a daráló elektromos 

motorjának optimális terhelését. SR25 láncos szállító vízszintes irányú szállítást végez görgős láncra 

felerősített speciális műanyag lapátok segítségével Premix tartályacél lemezből készül, alsó kifolyási 

kúpszöge 60º Cellás adagoló porciklonhoz a porciklon alatt helyezkedik el, feladata a levegő 

visszaáramlásának megakadályozása.  

 

Válogató, csomagoló:  

Az épület 657 m
2
 alapterületű, 5,24 m magasságú, ipari padlószerkezetű épületben zajlik a 

tojásválogatás és csomagolás.  

Silótelep:  

A Gyöngyöshalász 021/9 hrsz.-ú ingatlanon megépült a 6 egységből álló gabonatároló silótelep. A silók 

egyenként 670 m
3
, 14,9 m magasak, zárt technológiával szervesen kapcsolódnak a 45 m

3
-es, 11,58 m 

magas gabonakitároló silóhoz. Az alapanyagok betárolása garat rédler, serleges felvonó, illetve láncos 

szállítók segítségével történik a kültéri fém gabonatároló silókba. A gabonatároló silókból való kitárolás 

csőcsigákkal történik láncos szállítóra, ami visszajuttatja a serleges felvonóra, majd onnan a tranzit 

tartályba kerül az anyag. A rendszer vezérlési folyamatait számítógép irányítja. A létesítmény teljesen 

zárt technológiával működik, már tisztított terményeket fogad be és ad ki, ebből eredően emisszióval nem 

rendelkezik. 

 

Szociális épület:  

196 m
2
 alapterületű épület, földszinten különnemű vizes blokk, öltözők, étkező és boncoló helyiség, 

emeleti részen iroda, tárgyaló, vizes blokk található.  

 

Belső közlekedési hálózat:  

A jelenlegi kialakult állapot kiszolgálására alkalmas, a tervezett bővítéshez engedéllyel rendelkezik.  

Napelem:  

50 kW-os napelem rendszer a Gyöngyöshalász 021/5 hrsz.-ú ingatlanon működik.  
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III. Az alkalmazott technológia és az alkalmazott műszaki megoldások elérhető legjobb 

technikáknak (BAT) való megfelelése 

A telephelyen folytatott tevékenység elérhető legjobb technikának való megfeleltetése az EU 

BIZOTTSÁG 2017/302 (2017.02.15.) számú, 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 c. 

végrehajtási határozata alapján történt. 

1. Általános BAT következtetések 

1.1. Környezetirányítási rendszerek (EMS) 

1. BAT 

A tervezett baromfitelep esetében az alábbi technikákat alkalmazzák a BAT követelményeknek 

való megfelelés érdekében: 

- A környezethasználó kötelezettséget vállal a környezetvédelmi célok eléréséért. Olyan 

környezetvédelmi politikát folytat, amely a létesítmény környezeti teljesítményének folyamatos 

fejlesztését is magában hordozza  

- A környezethasználó gondot fordít a munkavállalók folyamatos képzésére, és bevonja őket a 

környezetvédelmi célok megvalósításához szükséges feladatokba. 

- A telepen zajló folyamatokat dokumentálják és nyilvántartásokat vezetnek. 

- „Havária Terv”, Zajvédelmi intézkedési terv, illetve Bűzszennyezés elleni intézkedési terv 

készül. 

1.2. Jó gazdálkodás 

2. BAT 

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

érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyikének alkalmazását jelenti. 

 Technika  Leírás  Megfelelőség  

a. 

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.  

Meglévő telephelyen belül a 
telepítési hely kiválasztása 
megfelelő.  
Lakott területtől való távolság 
megfelelő.  
A környezeti és területi 
adottságok biztosítják a 
távlati fejlesztés lehetőségét. 

Megfelel  

b. 

A személyzet oktatása és képzése, 
különösen a következők vonatkozásában:  
- vonatkozó szabályozások, állatállomány 

tartása, állategészségügy és állatjólét, 
trágyakezelés, munkavállalók 
biztonsága;  

- trágya kitermelése és szállítása;  
- tevékenységek tervezése;  
- veszélyhelyzeti tervezés és 

veszélyhelyzet-kezelés;  
- a berendezések javítása és 

karbantartása. 

A telepen alkalmazott kis 
létszám megfelelő 
szakképesítéssel 
rendelkezik, felkészültségük, 
gyakorlatuk megfelelő.  

Megfelel  
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 Technika  Leírás  Megfelelőség  

c. 

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

nem releváns nem releváns 

d. 

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 javítási és karbantartási 
feladatokat az üzemeltetési 
szabályzatban rögzítik.  

 

Megfelel 

e. 

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

Az elhullás bekövetkezését 
preventív szelekcióval 
mérséklik. Ezzel csökken az 
állati hulla mennyisége is. A 
hasznosítást egyedi módon 
oldják meg. Az elhullott állati 
tetemeket elszállításig zárt 
műanyag edényben tárolják. 
Igény szerint, de max. 5 
naponta az ATEV elszállítja.  

Megfelel 

 

1.3. Takarmányozás 

3. BAT 

 Technika  Leírás  Megfelelőség  

a. 

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

A takarmányozásra használt 
premixek tartalmazzák az 
állatok szükségleteinek 
megfelelő különböző 
aminosavakat, ill. enzimeket 
úgy a jérce (Tetra jérce 
prestarter-starter-nevelő), 
mint a tojóállománynál (Tojó 
I. Tetra).  
Az etetett táp a következőket 
tartalmazza:  
tak. búza, szójadara, 
napraforgó dara, 
kukoricaliszt, hemoglobin-
növ.olaj, mész, plusz 
beltartalmi anyagok, elemek 
vitaminokkal, (fitáz) enzim, 
antioxidáns, linolsav, 
aminosavak. 
Nitrogénegyensúlyt biztosító, 
engedélyezett 
takarmányösszetétellel.  

Megfelel 

b. 

Többfázisú takarmányozás a tenyésztési 
időszak egyedi követelményeihez igazodó 
étrend kialakításával.  

c. 

Szabályozott mennyiségű esszenciális 
aminosavak hozzáadása az alacsony 
nyersfehérje-tartalmú étrendhez.  

d. 

Az összes kiválasztott nitrogént csökkentő 
engedélyezett takarmány-adalékanyagok 
alkalmazása.  
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Takarmányozásra vonatkozó BAT következtetéseknek való megfelelés: 

 

Az összes kiválasztott nitrogén- és ebből következően az ammónia kibocsátás csökkentése és az állatok 

táplálékigényének kielégítése érdekében a takarmányozás során összeállítandó receptúra/étrend 

kialakításakor betartandó értékek a 3. BAT következtetés 1.1. táblázata alapján: 

 

Paraméter Állatkategória 
BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén 

(kiválasztott N kg-ja/férőhely/év) 

Összes kiválasztott 
nitrogén N-ben kifejezve 

Tojótyúkok 0,4-0,8 

Jércék 0,2-0,6 

 

4. BAT 

 Technika  Leírás  Megfelelőség  

a. 

Többfázisú takarmányozás a tenyésztési 
időszak egyedi követelményeihez igazodó 
étrend kialakításával. 

A takarmány összetétele az 
állomány összetételnek 
megfelelően alakul, 
beltartalmilag optimális, az 
állatok mindig azt a 
takarmányt kapják, amelyre 
szükségük van. Az összetétel 
az engedélyezett 
adalékanyagokat 
tartalmazza. 

Megfelel b. 

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

c. 

Könnyen emészthető szervetlen foszfátok 
alkalmazása a takarmány hagyományos 
foszforforrásainak helyettesítésére. 

 

Az összes kiválasztott foszfor csökkentése, illetve az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében a 

takarmányozás során összeállítandó receptúra/étrend kialakításakor betartandó értékek a 4. BAT 

következtetés 1.2. táblázata alapján: 

 

Paraméter Állatkategória 
BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor 

(kiválasztott P2O5 kg-ja/férőhely/év) 

Az összes kiválasztott 
foszfor P2O5-ben kifejezve 

Tojótyúkok 0,10-0,45 

Jércék 0,05-0,25 

 

A bemutatott számítás alapján a számított összesített komponens bevitel nitrogén esetén tojó (0,71 

kg/db/év), jérce (0,46 kg/db/év), foszfor esetén tojó (0,37 kg/db/év), jérce (0,08 kg/db/év). A számított 

összes fajlagos bevitelek nem haladják meg a BAT-AEL tartományok felső értékét. 

 

1.4. Hatékony vízfelhasználás 

5. BAT 

 Technika  Leírás  Megfelelőség  

a. A vízfelhasználás nyilvántartása. Központi vízóra van.  

Megfelel 

b. A vízszivárgás feltárása és javítása. 
Karbantartás, ellenőrzés 
folyamatos.  

c. 

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

A száraz előtakarítás után 
magasnyomású, forró, 
fertőtlenítőszeres permettel, 
majd gázosítással 
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csírátlanítják. A technológia 
rendkívül víztakarékos, 
technológiai szennyvíz nem 
keletkezik.  

d. 

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

Az itatás BIG Dutchman 
technológia alapján 
automatizált, szopókás 
(szelepes-monoflo) önitató. A 
napi tartályon keresztül 
biztosítható a 
gyógyszeradagolás, a 
befolyó víz szűrése, mérése 
és nyomásának 
szabályozása.  

e. 

Az ivóvíz-berendezés kalibrálásának 
rendszeres ellenőrzése és (szükség 
esetén) átállítása. 

f. 
A nem szennyezett esővíz tisztításra 
történő újrahasznosítása. 

Az esővíz kiépített 
szikkasztóárkokban 
elszikkasztásra kerül. 

nem releváns 

 

1.5. Szennyvízkibocsátás 

6. BAT 

 Technika  Leírás  Megfelelőség  

a. 
Az udvar szennyezett területének lehető 
legkisebbre korlátozása. 

A telephelyen nincs 
szennyezett terület. A burkolt 
közlekedési területek a 
racionálisan szükséges 
rendszert képezve alakultak 
ki. 

Megfelel 

b. A vízfelhasználás minimalizálása. 

A víztakarékos takarítás, 
illetve a „száraz” rendszerű 
kitrágyázási technológia 
eredményeként technológiai 
szennyvíz nem keletkezik. 

Megfelel 

c. 
A szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan 
szennyvízforrásoktól, melyeket kezelni kell. 

Csapadékvíz elvezetésére 

betonos árkok, a gyűjtésére 

szikkasztóárkok létesültek. 

Megfelel 

 

7. BAT 

A telephelyen nem keletkezik technológiai szennyvíz. A kommunális szennyvizeket a Gyöngyös-

Adács szennyvíz gerinchálózatba vezetik. 

 

1.6. Hatékony energiafelhasználás 

8. BAT 

 Technika  Leírás  Megfelelőség  

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

A jércenevelőben a nevelési 
ciklus első 2-3 hetében van 
igény fűtésre. Ezt 
bejelentésre nem kötelezett 
gázüzemű hőlégbefúvók 
biztosítják évente két 
alkalommal.  
A tojóházak hőellátása 
(téli/nyári üzem) is 
hőlégfúvókkal biztosított  

Megfelel 
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b. 

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

A megfelelő hőmérsékletet és 
páratartalmat számítógéppel 
vezérelt, automata 
szellőztetőrendszerrel 
biztosítják. A hőmérséklet 
szabályozó szenzorok 
elhelyezésére fokozottan 
ügyelnek, azokat 
rendszeresen ellenőrzik, 
tisztán tartják.  
Ez kevesebb, vagy 
takarékosabb 
gázfelhasználást 
eredményez;  
A gázenergiáról napelemmel 
termelt energia-
felhasználásra való átállás 
folyamatban van, részben 
megvalósult. 

Megfelel 

c. 

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

Az építészeti tervek alapján 
megfelelő 
hő/hangszigetelésű 
épületszerkezetek kerültek 
beépítésre. 

Megfelel 

d. Energiahatékony világítás használata. 

Változó megvilágítási  
periódusokon alapuló LED 
világítási rendszer.  
Az épületekben 
energiatakarékos izzókat 
használnak. 

Megfelel 

e. 

Hőcserélők használata. Az alábbi 
rendszerek egyike alkalmazható:  

1. levegő-levegő;  
2. levegő-víz;  
3. levegő-talaj. 

Nem releváns  

f. 
Hőszivattyúk alkalmazása 
hővisszanyeréshez. 

Nem releváns  

g. 

Hővisszanyerés fűtött és hűtött, alommal 
borított padozattal (kombinált szintes, ún. 
combideck rendszer). 

Nem releváns  

h. Természetes szellőzés alkalmazása 

A természetes légmozgást 
légbeejtés (téli üzem) Baffel 
és (nyári üzem) MVT 
szigetelt zsaluk, tetőkürtőn át 
légelszívás biztosítja.  

Megfelel 

 

1.7. Zajkibocsátás 

9. BAT 

A telepen a működés eddigi időtartama alatt zajkibocsátásokból adódóan lakossági panaszt 

nem jegyeztek fel. 

 

10. BAT 

 Technika  Leírás  Megfelelőség  

a. 

Kellő távolság biztosítása az 
üzem/gazdaság és az érzékeny terület 
között.  
Az üzem/gazdaság tervezési szakaszában 

A telep zajvédelmi 
hatásterületén belül védendő 
ingatlan, objektum nem 
található. A legközelebbi 

Megfelel 
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a minimális szabványtávolság 
alkalmazásával kellő távolság biztosítható 
az üzem/gazdaság és az érzékeny terület 
között. 

lakóépület a telephelytől 800 
m-re van, amely biztosítja a 
határértékek betartását. 

b. Berendezések elhelyezése. 

A nevelőépületekben 
üzemelő zajforrások 
zajvédelmi szemlélettel lettek 
telepítve, amelyek korszerű, 
zajszegény berendezések. A 
takarmánysilók és adagoló 
szerkezetei a védett 
lakóövezettel ellentétes 
oldalon, az ólak által 
zajárnyékolt helyzetben van. 
Az állatok, a takarmány és 
hulladékok ki és beszállítása, 
a kitrágyázás a nappali 
órákra korlátozódik. 

Megfelel 

c. Üzemeltetési intézkedések. 

A berendezéseket 
rendeltetésszerűen, 
megfelelően képzett 
személyzet működteti, illetve 
felügyeli. 

Megfelel 

d. Alacsony zajszintű berendezések. 

A nevelőépületek légcseréjét 
automatikus vezérlésű gépi 
és természetes szellőzés 
biztosítja. 

Megfelel 

e. 
A zaj szabályozására szolgáló 
berendezések. 

Zajcsökkentő berendezések 
kialakítására a telepen nem 
volt szükség. 

Nem releváns. 

f. Zajcsökkentés. 

A nevelőépületekben 
üzemelő zajforrások 
zajvédelmi szemlélettel lettek 
telepítve, amelyek korszerű, 
zajszegény berendezések. A 
takarmánysilók és adagoló 
szerkezetei a védett 
lakóövezettel ellentétes 
oldalon, az ólak által 
zajárnyékolt helyzetben. 
Az állatok, a takarmány és 
hulladékok ki és beszállítása, 
a kitrágyázás a nappali 
órákra korlátozódik. 

Megfelel 

 

1.8. Porkibocsátás 

11. BAT 

 Technika  Leírás  Megfelelőség  

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

 
2. Alom-mentes tartásmód, vagy alacsony 
porképződéssel járó almozási technika. 

Alom nélküli tartás valósul 
meg. 

Megfelel 

 3. Ad libitum takarmányozás. Korszerű takarmányozás. Megfelel 

 

5. A pneumatikusan feltöltött, száraz 
takarmányt tároló berendezések 
porleválasztóval való felszerelése. 

A takarmánytároló és 
adagoló rendszer teljesen 
zárt, pneumatikus, kiporzás- 
szóródás- és 
veszteségmentes. 

Megfelel 



18 

 

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

A légtechnika automatikus 
vezérlésű, alkalmas az 
optimális áramlási viszonyok 
beállítására. 

Megfelel 

b. 
A porkoncentráció csökkentése az épületen belül az alábbi technikák valamelyikének 
alkalmazásával: 

 1. Vízpárásítás. 

Magasabb hőmérsékletű 
napokon a vízpárásítás 
alkalmazása az állatok 
megfelelő komfortjának 
biztosítása érdekében. 

Megfelel 

c. A távozó levegő kezelése légtisztító berendezéssel Nem releváns 

 

1.9. Bűzkibocsátás 

12. BAT 

A telep környezete bűz szempontjából nem érzékeny. 

13. BAT 

 Technika  Leírás  Megfelelőség  

a. 

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

A telep és a lakott ingatlanok 
távolsága bűzterhelés 
vonatkozásában optimális.  
A bűzterhelés szempontjából 
kedvezőtlen és irreális hatás, 
hogy a tojótelep mellett lévő 
szarvasmarha tartásból 
származó szervestrágya 
tárolás szaghatását nem 
lehet kizárni. 

Megfelel 

b. Állattartási rendszer. 

A tojó épületekben alom 
nélküli tartás van.  
A trágyát automatikus 
trágyakihordó technológia 
távolítja el heti 1-2 
alkalommal.  
A légtechnika automatikusan 
vezérelt, optimalizált. 

Megfelel 

c. 

Az állattartásra szolgáló helyről a távozó 
levegő kibocsátási feltételeinek 
optimalizálása. 

Lásd: BAT 2a, 2c, BAT 8b, 
8h, BAT 10a, BAT 11 

Megfelel 

d. Légtisztító berendezés alkalmazása. 

Légtisztító berendezés a 
telepen nincs, az eddigi 
üzemelés során 
levegőtisztaság-védelmi 
szempontból lakossági 
panasz nem érkezett. 

Nem releváns 

e. 

Az alábbi technikák egyikének vagy 
kombinációjának alkalmazása a 
trágyatárolásra: 

A telephelyen trágya tárolása 
még átmenetileg sem 
történik. 

Nem releváns 

 

14. BAT – 23 BAT - Nem releváns  

A tevékenységhez kapcsolódóan trágyatárolás nem történik. A korábbi tervek szerinti, 

gombatermesztésre történő felhasználás helyett termőföldre történő kihelyezés történik 

közvetve (gazdálkodókon keresztül). Ez hasznosság és gazdaságosság vonatkozásában talán 

valamivel előnyösebb a jobb talajerő-gazdálkodás segítése révén. 
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1.10. A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei 

24. BAT 

 Technika  Leírás  Megfelelőség  

a. 

Számítás a nitrogén és a foszfor 
anyagmérlegének alkalmazásával, a 
takarmányfogyasztás, az étrend 
nyersfehérje-tartalma, az összes foszfor és 
az állat teljesítménye alapján. 

Évi egy alkalommal 
anyagmérlegek 
összeállításával vizsgálják az 
összes N/P bevitelt és 
kibocsátást a trágyában. 

Megfelel 

b. 
Becslés a trágya teljes nitrogén- és 
foszfortartalmának elemzésével. 

 

25. BAT 

 Technika  Leírás  Megfelelőség  

a. 

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

Évi egy alkalommal 
anyagmérlegek 
összeállításával vizsgálják az 
összes N/P bevitelt és 
kibocsátást a trágyában.  
Erről éves beszámoló készül. 

Megfelel 

b. 

Az ammóniakoncentráció és a szellőzési 
arány mérésén alapuló számítás ISO, 
nemzeti vagy nemzetközi szabványokon 
alapuló módszerekkel, vagy más olyan 
módszerekkel, amelyek tudományos 
szempontból ezzel egyenértékű 
minőségben tudják biztosítani az 
adatszolgáltatást. 

A mérések költsége miatt 
nem végzik. 

Nem releváns 

c. Becslés kibocsátási tényezők alapján. 

Anyagmérlegek 
összeállításával vizsgálják az 
összes N/P bevitelt és 
kibocsátásokat. 
Az eredményeket a 
összesítik.  

Megfelel 

 

26. BAT 

A Tojótelep nem érzékeny területen található és bűzpanaszok nem merültek fel.  

 

27. BAT 

 Technika  Leírás  Megfelelőség  

a. 

A porkoncentráció és a szellőzési arány 
mérésén alapuló számítás EN-
szabványon alapuló vagy más olyan (ISO, 
nemzeti vagy nemzetközi szabványokon 
alapuló) módszerekkel, amelyek 
tudományos szempontból ezzel 
egyenértékű minőségben tudják 
biztosítani az adatszolgáltatást. 

Évi egy alkalommal  
szakirodalmi fajlagos értékek 
aktualizálásával becslik az 
összes PM kibocsátást. 
Az eredményeket összesítik. 

Megfelel 

b. 
Becslés a trágya teljes nitrogén- és 
foszfortartalmának elemzésével. 

Évente megméretik az istállók 
összes PM koncentrációját és 
PM kibocsátásokat 
számítanak. 

Megfelel 
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28. BAT 

 

A Tojótelepen nem alkalmaznak bűz/NH3/PM10 leválasztási rendszereket. 

29. BAT 

 

 Technika  Leírás  Megfelelőség  

a. Vízfogyasztás. 
A fogyasztást folyamatosan 
mérik és számon tartják. 
Felhasználják az 
anyagmérlegek készítésekor 
és a hatékonyság/hiba-
vizsgálatok során. 

Megfelel 
b. Villamosenergia fogyasztás. 

c. Tüzelőanyag fogyasztás. 

d. 

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

A Tojótelepen rendszeres 
nyilvántartást vezetnek a 
beérkező tápok 
mennyiségéről, összetételéről; 
az állomány és elhullás 
típusáról, számáról; a 
testtömegekről; a kiszállított 
baromfi/trágya/tojás/hulladék 
tömegéről, ciklusidőkről. 

Megfelel 

e. Takarmányfogyasztás. 

f. Trágyatermelés. 

 

2. Az intenzív baromfitenyésztésre vonatkozó BAT-következtetések 

 

2.3. A baromfiólak ammónia kibocsátásai 

 

2.3.1. Tojótyúkok, brojler tenyészállatok vagy növendékek tartására szolgáló épületek 

ammónia kibocsátása 

 

31. BAT 

 Technika  Leírás  Megfelelőség  

a. 

A trágya szállítószalaggal történő 
eltávolítása (feljavított vagy nem feljavított 
ketreces rendszerben) legalább a 
következők mellett:  

 heti egyszeri eltávolítás, levegőn 
szárítás mellett; vagy  

 heti kétszeri eltávolítás, levegőn 
szárítás nélkül.  

Jelenleg a Tojótelep becsült 
N/P mérlegei megfelelnek a 
BAT-AEL vonatkozó 
tartományértékeinek. A tojók 
tartásakor viszont a fajlagos 
terhelések megközelítik a 
felső határértékeket.  
Monitoring terv készül az 
értékek pontosítása 
érdekében. 

Megfelel 
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2.3.2. Brojlerek tartására szolgáló épületek ammónia kibocsátása 

 

32. BAT 

 Technika  Leírás  Megfelelőség  

a. 

A trágya szállítószalaggal történő 
eltávolítása (feljavított vagy nem feljavított 
ketreces rendszerben) legalább a 
következők mellett:  

 heti egyszeri eltávolítás, levegőn 
szárítás mellett; vagy  

 heti kétszeri eltávolítás, levegőn 
szárítás nélkül.  

Jelenleg a Tojótelep becsült 
N/P mérlegei megfelelnek a 
BAT-AEL vonatkozó 
tartományértékeinek. A tojók 
tartásakor viszont a fajlagos 
terhelések megközelítik a 
felső határértékeket.  
Monitoring terv készül az 
értékek pontosítása 
érdekében. 

Megfelel 

 

BAT technikák a levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében: 

Engedélyes az alábbi technológia megoldásokat, intézkedéseket alkalmazza: 

- a nitrogén/nitrátok/ammónia kibocsátás csökkentése érdekében a felhasznált táp nyersfehérje 

tartalma alacsony. 

- a trágya P-tartalmának csökkentése érdekében takarmányadalékot fitázt használnak. 

- a tartástechnológia alommentes, a takarmánytároló és adagoló rendszer teljesen zárt, 

pneumatikus, kiporzás-szóródás és veszteségmentes, nyári melegben vízpárásítást 

alkalmaznak. 

- az automatikus trágyakihordó technológia heti 1-2 alkalommal távolítja el a trágyát. 

- az istállók megfelelő hőmérsékletét és páratartalmát automata szellőzőrendszer biztosítja. 

- a természetes légmozgást légbeejtés (téli üzem) Baffel és MVT szigetelt zsaluk (nyári üzem), 

tetőkürtőn át légelszívás biztosítja. 

- a jércenevelőben – a nevelési ciklus elején - illetve a tojóházakban a fűtést gázüzemű 

hőlégbefúvó biztosítja, a gázenergiáról napelemmel termelt energia-felhasználásra való átállás 

folyamatban van. 

- az elhullott állati tetemeket elszállításig zárt műanyag edényben tárolják, öt naponta 

elszállíttatják. 

BAT a hulladékgazdálkodás területén: 

A nevelés alapvetően alacsony hulladékproduktumú a minőségi állatállomány, a korszerű, tiszta 

tartásmód és a hatékony, folyamat-szabályozott üzemmód eredményeként. További gondos technológiai 

fegyelemmel a keletkező hulladékmennyiségek csökkenthetők. A telepen szelektív prevenciós technikát 

alkalmaznak: a baromfiállomány folyamatos felügyelete és figyelése alapján gyenge növekedésű, sérült, 

gyengélkedő egyedeket kiemelik, eltávolítják, hasznosításra átadják külső felhasználónak. 

Gyógyszeres göngyöleg nem keletkezik, az állatok telepítéskor kapnak védőoltást és a keletkezett 

gyógyszeres hulladékot a forgalmazó viszi el. A nevelés további fázisában a szükséges vitaminok, 

ásványi anyagok a takarmánykeverékben vannak.  

Egyéb, pl. veszélyes hulladékok nem keletkeznek. Az esetleges karbantartási folyamatban előforduló 

hulladékot a szerviz cég elviszi. 

A baromfinevelő telepen folytatott tevékenység, az alkalmazott technikák elérik, kielégítik a BAT 

követelményeket. 
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IV. A tevékenység környezetre gyakorolt hatása, igénybevétele: 

a. Levegő: 

- A telephely és környezetének levegőtisztaság-védelmi alapállapota 

Gyöngyöshalász és környezete kevésbé szennyezett levegőjű régió. A légszennyezettségi aggomerációk 

és zónák kijelöléséről szóló módosított 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a  

10. levegőterheltségi zónába (az ország többi területe) tartozik. A terület klimatikus viszonyaiban a 

felülvizsgálat időtartama alatt változás nem történt. Az átszellőzést építmények, műszaki létesítmények 

alig korlátozzák, a vizsgálati terület környezetében található mezőgazdasági- és zöld-területek azt 

elősegítik és csökkentik a levegőterheltséget. 

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) alap-levegőterheltség vizsgálati adatai alapján a 

levegőkörnyezet jelenlegi minősége nem korlátozza a baromfitelep üzemelését, az alap-levegőterheltség 

kisebb a vonatkozó határértékeknél. A terület megfelelő levegőterhelési tartalékokkal rendelkezik a 

baromfitelep további működéséhez. 

A telephely egy km-es környezetében ipari park, mezőgazdasági területek, illetve az M3-as autópálya 

található. A telephellyel határos környezet a Gyöngyöshalász 021/9 hrsz.-ú ingatlanon engedéllyel 

rendelkező 3880 férőhelyes kisebb tojóház, a Gyöngyöshalász 021/5 hrsz.-ú ingatlanrészen egy 

ideiglenes használatú istálló épület, illetve a Gyöngyöshalász 021/6 hrsz.-ú ingatlanon egy kis létszámú 

tehenészet. Gyöngyöshalász község belterület legszélső utcája, a Szent László utca utolsó lakóépülete a 

telephelytől 800 m-re található. 

- Az üzemelés levegőkörnyezeti hatása 

Működés során a baromfitenyésztés és trágyakezelés okoz jellegzetes és meghatározó levegőterhelést. 

Kisebb jelentőségű lokális levegőterheléssel jár a takarmánykeverés, szállítás, takarítás-fertőtlenítés, 

karbantartás, hulladékkezelés, vegyszerek használata. 

A baromfitelep istállóinál elsősorban mesterséges szellőzést alkalmaznak. A tojóházakban összesen 24 

db, a jércenevelőben 15 db faliventilátor üzemel. Az épületek megfelelő hőmérsékletét és páratartalmát 

számítógéppel vezérelt automata szellőzőrendszer biztosítja. A természetes légmozgást légbeejtés (téli 

üzem) Baffel és (nyári üzem) MVT szigetelt zsaluk, tetőkürtőn át légelszívás biztosítja. A jércenevelőben 

evaporációs hűtőpanelek (oldalanként 2 db) ún. PAD rendszer működik, a függőleges vízfátyol és a 

vízszintesen beáramló levegő óvja az állatokat nyáron a hőstressztől. 

 Tüzeléstechnológia levegőterhelése: a telephelyen sem a jérce istállóban sem a tojóházakban 

nem működik bejelentésre kötelezett tüzeléstechnikai berendezés. A jérce istálló fűtését 6 db, 

egyenként 40 KW névleges teljesítményű PB gázüzemű JetMaster hőlégbefúvó szolgálja. A 

berendezések évente 2 alkalommal a csibék maximum 2-3 hetes koráig működnek, a nevelési 

időszak további részében nem üzemelnek. A tojóházak hőellátása (téi/nyári üzem) szintén 

hőlégfúvókkal biztosított. A szükséges gázenergiát tartályos rendszer biztosítja, melyet 

fokozatosan terveznek kiváltani a napelem által termelt elektromos energiával. Tervezetten 2x80 

kW-os teljesítmény kerül kiépítésre, melyből a Gyöngyöshalász 021/5 hrsz-ú ingatlanon már 50 

kW teljesítmény kiépítése megvalósult. 

 Állattartás levegőterhelése: a felülvizsgálati dokumentációban meghatározásra került a 

jércenevelés és a tojótartás fajlagos emissziója (kg/db év), valamint a baromfitartás emissziója 

(kg/év) NH3, CH4, N2O és PM10 légszennyező komponensek esetén. Számítások alapján a 

baromfitelep maximális bűzterhelése: 19750 SZE/s. A telepen mesterséges légtisztítás, 

bűztelenítést nem kívánnak végezni. 
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 A takarmánykeverés levegőterhelése: a baromfitelep takarmányigényét 1 db takarmánykeverő 

rendszer biztosítja. Az összemért anyagok gravitációs úton kerülnek a hengerszékes darálóba 

illetve a keverőbe. Helyi elszívót és porleválasztót nem használnak. A keverő teremelszívói is 

diffúz források. A számított PM10 levegőterhelés 150 kg/év. A takarmánykeverő létesítmény 

teljesen zárt technológiával működik, már tisztított terményeket fogad be és ad ki, ebből eredően 

emisszióval nem rendelkezik. 

 A trágyakezelés bűzterhelése: a bűzterhelés kb. 25 %-a teljes bűzterhelésnek, közel 5000 SZE/s. 

Trágyatárolás a telephelyen nem történik. A trágya az épületekből a ketrecsorok szintjei alatt futó 

végtelenített szalagokról az istálló végében, a padlószint alatt elhelyezett vízszintes 

trágyakihordóra hullik, majd a teljes hosszúságában fedett ferde trágyakihordóra jut. Elszállítás  

1-2 hetente történik a termelendő trágyamennyiség függvényében. A tojóházakban éves szinten 

10000 tonna trágya keletkezik. A trágya külső környezetben rövid időt tölt el (kitárolás, elszállítás 

időtartama), a bűzhatása az állattartás bűzhatásától alig választható külön.  

 A vegyszerek használatának levegőterhelése: a baromfitelepen alkalmazott tápok egyes 

komponensei egészségügyi szempontból kockázatmentes vegyszereket tartalmaznak. A 

fertőtlenítő szerek többnyire erős oxidánsokat (pl. klórvegyületek) tartalmaznak. Ezen anyagok a 

jelenlévő koncentrációban veszélytelenek, az eredő kiporzás, kipárolgásuk vagy bomlásuk 

elhanyagolható mértékű diffúz levegőterhelést okoz. 

 Technológia szállítások levegőterhelése: mozgó légszennyező források a beszállító járművek és 

a trágyaszállítást végző traktorok. Levegőterhelést a robbanómotorok működése okozza. A napi 

járműmozgás maximum 2 db. kistehergépjármű, illetve heti 3-5 db 3,5 tonnát meghaladó 

teherjármű. A szállítási kapacitások mellett a kritikus NOx komponens éves mennyiség számított 

értéke diffúz levegőterhelésként 360 kg/év. 

 Hulladékkezelés levegőterhelése: Tekintettel arra, hogy a tartástechnológiában olyan preventív 

szelekciót alkalmaznak, amely alapján egyrészt kiiktatható az állati hulla keletkezése, illetve több 

napig történő gyűjtése, tárolása, másrészt az elkerülhetetlenül keletkező hullák napi 

gyakorisággal vannak kiszedve és elszállítva, a diffúz bűzterhelés elhanyagolható vagy 

semleges. Ez a hulladékcsoport nagy odafigyelést és munkaszervezést igénylő tartástechnológia 

és napi szintű hulladékkezelési fegyelem mellett melléktermékként hatékonyabban hasznosul.  

 

A baromfitelep diffúz levegőterhelő forrása: 
- D1 baromfinevelő épületek: D1-1: Jércenevelő épület, D1-2: 1. sz. Tojóház, D1-3: 2. sz. Tojóház 

 

- Mérések a környezetvédelmi felülvizsgálat során: 

 

A tojótelep működése során meghatározóak az istállóépületek és a takarmánykeverő mesterséges 

szellőzést biztosító ventilátorai illetve a hőlégfúvók. Az összesített levegőterhelés (kg/év) SO2, CO, NOx, 

PM10, CH, NH3, CH4 és N2O légszennyező komponensekben van jelen. 

A telephelyen a mértékadó levegőterhelő komponensek koncentrációja 2021-ben mérésekkel 

meghatározásra került az alábbi eredményekkel: 

 A Környezettechnológia Kft. (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.) Vizsgálólaboratóriuma  

2021.07.14-én helyszíni mérést végzett a tojó istállók 18-18 db végfali ventilátor ún. alagút 

szellőztetési módban történő működése mellett az ammónia és szilárdanyag 

légszennyezőanyagok meghatározása érdekében. A mérések a két azonos méretű és kialakítású 
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tojó istálló egy-egy nagyobb légszállító teljesítményű ventilátorhoz tartozó szellőztető kürtőben 

kerültek elvégzésre. 

A mérések eredménye alapján - ammónia (0,21 mg/m
3
), szilárd anyag (0,15 mg/m

3
) - az ólak 

ammónia és szilárdanyag kibocsátása megfelel az intenzív tojótyúk tartásra jellemző átlagos 

kibocsátásoknak. Számítások szerint az istállózás ammónia kibocsátása (tojó: 0,0085 kg/db/év, 

jérce 0,0048 kg/db/év) nem haladja meg a BAT-AEL tartomány felső értékét (0,08 kg/db/év). Az 

istállózás PM10 kibocsátása tojótyúkok tartásakor 0,0505 kg/db/év, jérce tartásakor 0,035 

kg/db/év. 

 Mercontrol HL-LAB Kft. (4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.) Környezetvédelmi és Talajvizsgáló 

Laboratóriuma 2021.07.23-án, valamint 2022.10.25-én a telephely által okozott szaghatás 

meghatározása, illetve a megállapított hatásterület megfelelőségének igazolása érdekében 

szagészlelés és szagmérést - olfaktometriás szagmérést - végzett. A vizsgálatokat 

Gyöngyöshalász belterülete irányában a 218 méteres hatásterületi vonalban, illetve egy 300 m-

es távolságban végezték el. A 2021-ben elvégzett vizsgálat alapján a 3 SZE/m
3
 szagkoncentráció 

(tervezési irányérték) a 218 méteres távolságban teljesült. A 2022-ben elvégzett mérés alapján a 

mért szagkoncentráció értékek az alábbiak: 1-es ól: 38 SZE/m
3
, 2-es ól: 99 SZE/m

3
, a teleptől 

218 m-es távolságban: 2 SZE/m
3
, a teleptől 300 m távolságba: <1 SZE/m

3
. 

 

b. Zaj és rezgés: 

A tevékenységből eredő környezeti hatás: 

A telephelyen a szellőztetés, a belső/külső rakodás, a munkagépek és a karbantartó eszközök 

üzemeltetéséből származik zajkibocsátás. A trágya rakodógép, a teherautó és a takarmánykeverő 

berendezés kizárólag nappal, a ventilátorok az éjszakai időszakban is működnek, azonban a zajterhelési 

határértékek biztonsággal teljesülnek. 

V. Hatásterület: 

a. Levegő: 

Üzemelés során, a telephely hatásterületét a telephely bűzkibocsátása határozza meg. A levegővédelmi 

hatásterület sugara 218 m, mely hatásterületi távolságban a telephely bűzhatása 3 SZE/m
3
 érték 

(tervezési irányérték) alá csökken. Az 1,0 SZE/m
3
 érték a bűzforrások centrumpontjától 300 m-re teljesül. 

Ez tekinthető mértékadó bűzvédelmi hatásterületnek. A hatásterületen belül védendő nem található. 

 

b. Zaj és rezgés: 

A zajvédelmi szempontú hatásterület védendő területet, épületet nem érint. 

VI. Kibocsátási határértékek: 

Levegő: 

Kibocsátási határértékek 

A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem található, ezért kibocsátási határértékek 

megállapítására nem kerül sor.  

A D1 baromfinevelő épületek elnevezésű bejelentés köteles diffúz légszennyező forrás okozta 

bűzterhelésre a jelenlegi jogszabályok nem állapítanak meg kibocsátási határértéket. 
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2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai 

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

következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról (a 

továbbiakban: a Bizottság 2017/302 számú végrehajtási határozata). Az intenzív baromfitenyésztésre 

vonatkozó BAT-következtetéseket a határozat melléklete tartalmazza. 

A telephelyen a 32. BAT következtetés 3.1. táblázata alapján a tojótyúkok tartására, valamint a 3.2. 

táblázatban a brojlerek tartására (jelen tojótelepen a jércék brojlereknek tekinthetőek) szolgáló egyes 

épületekből a levegőbe jutó ammónia kibocsátására vonatkozóan be kell tartani az alábbi táblázatban 

szereplő egyedi (BAT-AEL) határértékeket: 

 

Paraméter 
BAT-AEL tartomány Egyedi BAT-AEL 

(NH3 kg-ja/férőhely/év) 

NH3-ban kifejezett 
ammónia 

Tojótyúkok ketreces tartásakor 

0,02-0,08 0,08 

Brojlerek tartásakor (jércenevelés) 

0,01-0,08 0,08 

 

A benyújtott kiegészítő dokumentációban bemutatott számítás alapján az épületekből a levegőbe jutó 

ammónia kibocsátás tojótyúkok tartásakor 0,0085 NH3 kg/db/év, jércék tartásakor 0,0048 kg/db/év. A 

számított értékek a 31. BAT következtetés 3.2. táblázatában meghatározott BAT-AEL tartomány felső 

értékét nem haladja meg sem jércetartáskor, sem tojótyúkok ketreces tartása esetén.  

 

VII. Előírások: 

1. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai: 

1.1. Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben: 

1.1.1. Általános előírások: 

1. A létesítményt csak véglegessé vált egységes környezethasználati engedély birtokában, a 

mindenkor hatályos környezetvédelmi jogszabályban előírtaknak megfelelően – beleértve az 

adatszolgáltatások teljesítését is –, valamint az elérhető legjobb technika követelményének 

megfelelő technológiával lehet működtetni. 

2. A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi 

Hatóság) engedélye nélkül a Khvr. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak 

minősülő módosítás vagy átépítés nem valósítható meg. 

3. Jelen engedély a Khvr. szabályai szerint került kiadásra, nem érinti az Engedélyes egyéb, 

törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit. 

4. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi 

jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható 

esetleges környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért vagy környezetkárosításért teljes 

körű felelősséggel tartozik. 
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5. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. 

(XII.23.) Korm. rendelet] 5. § (4) bekezdése alapján a telephelyen üzemeltetett bűzforrások körül 

a telephely középpontjától számított 300 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. 

6. A baromfitelep működésével kapcsolatos, az Engedélyeshez benyújtott esetleges 

panaszbejelentéseket nyilvántartásba kell venni, az azokban foglaltakat ki kell vizsgálni. A 

vizsgálat eredménye alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. A vizsgálat 

eredményéről és a megtett intézkedésekről a panaszost, valamint a Környezetvédelmi Hatóságot 

értesíteni kell. 

7. A képződő hulladékok vonatkozásában az azok kezelésével megbízott munkavállalókat szóban 

ki kell oktatni és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a kezelés során betartandó műszaki 

és személyi védelem előírásaira vonatkozóan, valamint a rendkívüli esemény (havária) 

következtében szükséges teendőkre. 

 

1.1.2. Az elérhető legjobb technikára vonatkozó előírások: 

A baromfitelepen alkalmazott technológiának maradéktalanul meg kell felelnie az ipari 

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

technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés 

tekintetében történő meghatározásáról szóló 2017/302 végrehajtási határozatban foglalt valamennyi 

BAT következtetésnek. Ennek érdekében a telephelyen biztosítani kell az alábbiakat: 

1. A tojótyúkok, valamint a jércék tartására szolgáló épületekből származó ammónia kibocsátására 

vonatkozóan be kell tartani a határozat III pontjában rögzített, a 32. BAT következtetés  

3.1. táblázata alapján a tojótyúkok tartására, valamint a 3.2. táblázatban a jércék tartására az 

egyes épületekből a levegőbe jutó ammónia kibocsátására vonatkozóan megállapított BAT-AEL 

határértékeket. 

2. A baromfitenyésztésre vonatkozó teljes termelési folyamatból származó ammónia kibocsátás 

vonatkozásában be kell tartani a 23. BAT következtetésben előírtakat (teljes termelési 

folyamatból származó ammóniakibocsátás-csökkentést becsléssel vagy számítással kell 

megadni.) 

3. Az istállók, levegőbe jutó ammónia kibocsátás csökkentése érdekében a 32. BAT 

következtetésben nevesített technikák egyikét vagy kombinációját kell alkalmazni. 

4. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását a trágyában 24. BAT szerint legalább 

évi egy alkalommal el kell végezni. 

5. A levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozását a 25. BAT szerint legalább évi egy 

alkalommal el kell végezni. 

6. Az egyes állattartó épületek por kibocsátásának monitorozását a 27. BAT alapján legalább évi 

egy alkalommal el kell végezni.  
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1.1.3. Levegőtisztaság-védelem: 

Üzemelés idejére vonatkozó előírások: 

1. A baromfitelep területén minden tevékenységet úgy kell végezni, a technológia minden elemét 

úgy kell kialakítani, hogy az ne terhelje a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a 306/2010. 

(XII.23.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, 

illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt. 

2. A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 30. §-a értelmében bűzzel járó tevékenység az elérhető 

legjobb technika alkalmazásával végezhető. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a 

technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot zavaró bűz ne érje. 

Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, a telephelyen folytatott tevékenység 

engedélytől eltérő tevékenységnek minősül, mely jogkövetkezményeket von maga után. 

3. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében az Engedélyes köteles évente vizsgálni az alkalmazott 

takarmányozási, almozási, trágyakezelési módszereket. A vizsgálat eredményeit és az erre 

vonatkozó javaslatokat az éves zárójelentés részeként be kell nyújtani a Környezetvédelmi 

Hatóságnak. Az éves zárójelentésben ismertetni kell a határozat VII.) 1.1.2. pontjában, az 

elérhető legjobb technikára vonatkozó előírások között rögzített éves monitoring 

vizsgálatok eredményeit.  

4. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében a baromfitartás során a szellőztetés intenzitásának 

megfelelő megválasztásával, ráalmozás alkalmazásával, szaganyagok megkötésére alkalmas 

adalékanyagok alomba vagy takarmányba történő bekeverésével kell a bűzhatást csökkenteni. 

Az adalékanyagok felhasználásáról üzemnaplót kell vezetni. 

5. A tápanyag előállítása (darálás, keverés), tárolása során a technológiai utasítások betartásával 

meg kell akadályozni a diffúz légszennyezés kialakulását.  

6. Az ammónia kibocsátás csökkentése érdekében biztosítani kell a takarmánykeverék alacsony 

nyers fehérje tartalmát. 

7. A telephelyen baromfitrágya még ideiglenesen sem tárolható. A keletkező trágya rendszeres 

elszállításáról a kitárolást követően azonnal gondoskodni kell.  

8. A telephely használója a diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres 

karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles, az általa okozott levegőterhelés 

megelőzéséről a közúti jármű üzembentartójának a megfelelő intézkedések megtételével (pl.: a 

szállítmány megfelelő takarása, a felhordott sár eltakarítása a későbbi diffúz levegőterhelés 

elkerülése végett) kell gondoskodnia. 

9. A telephelyen folytatott tevékenységeket csak megfelelő műszaki állapotú a környezetvédelmi 

előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. 

10. A telephely útjainak portalanításával meg kell akadályozni a diffúz légszennyezés képződését. 

11. A tevékenység végzése során keletkező hulladék nyílt téri égetése szigorúan tilos! 

1.1.4. Hulladékgazdálkodás: 

Üzemelés idejére vonatkozó előírások: 

1. A tevékenység során keletkező hulladékokat a hulladék termelője köteles a hulladékjegyzékről 

szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet] 1. és 2. 

melléklete szerint – teljes körűen, azok keletkezésével egyidejűleg besorolni. 
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2. A tojótelep működése során képződött hulladékok gyűjtését és átadását úgy kell megszervezni, 

hogy az ellenőrizhető legyen. 

3. A környezethasználó a tevékenység végzése során keletkező hulladékaival kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási kötelezettségei teljesítéséről a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai 

szerint gondoskodjon, különös tekintettel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  

[a továbbiakban: Ht.], a veszélyes hulladékkal végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részleges szabályairól szóló 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] és a 

hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 

szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM] előírásaira. 

4. A tevékenység során keletkező hulladékokat elkülönítve, a környezet károsítását kizáró módon, 

az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni. 

5. A keletkező hulladékok gyűjtésére szolgáló munkahelyi- vagy üzemi gyűjtőhelyet az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírásai 

szerint kell kialakítani, üzemeltetni. 

6. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni. 

7. A gyűjtőedények, konténerek megfelelő tisztításáról, fertőtlenítéséről gondoskodni kell. 

8. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása 

esetén meg kell győződni az átvevõ kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. 

1.1.5. Zaj- és rezgésvédelem: 

1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni, az 

üzemelés során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelet] 1. mellékletében foglalt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan 

gondoskodni kell. 

2. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti 

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

[a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdésében megállapított 

feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület 

vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, 

illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre 

esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a 

tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási 

határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Környezetvédelmi Hatósághoz. 

3. A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani. 

 

1.1.6. Természet- és tájvédelem: 

1. A rágcsálóirtás során csak olyan méreg használata megengedett, amely közvetve vagy 

közvetlenül nem veszélyezteti az elpusztult rágcsálókat elfogyasztó védett állatokat. 

Gondoskodni kell a mérgezéssel elpusztult állatok gyakori begyűjtéséről. 
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1.1.7. Földtani közeg védelem: 

1. A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A tevékenység végzése során be kell tartani a 

felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 

előírásait, valamint olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani 

közeg szennyezésének lehetőségét.   

2. A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát 

rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról 

folyamatosan gondoskodni kell.  

3. A telepen alkalmazott rakodógépek, szállító járművek és egyéb munkagépek tisztítása, 

mosatása, valamint karbantartása, javítása a telephelyen belül tilos. Rendkívüli meghibásodás 

esetén a kisebb javítási munkálatok a telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem mellett 

kármentő tálca alkalmazásával végezhetők úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne 

kerüljön. 

4. A telephely területén a csapadékvizek szennyeződését el kell kerülni, azok ártalommentes 

elvezetéséről gondoskodni kell. 

5. A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki 

védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges. 

6. A jó műszaki állapot fenntartása és a földtani közeg védelmének érdekében a térburkolatok 

állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, valamint szükség esetén el kell végezni azok javítását. 

7. A baromfitelepen keletkező trágya kitárolást követő azonnali elszállításáról gondoskodni kell!  

8. Engedélyes a Khvr. 22. § (10) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően tízévente köteles a 

földtani közeg vonatkozásában monitoringot végezni. 

9. A mintavételeket és azok értékelését a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. 

(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet [a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 

együttes rendelet] előírásainak megfelelően kell végezni. 

10. A Favir. 47. §-a értelmében a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a 

mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal 

rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. 

11. A tevékenységre vonatkozóan Engedélyesnek üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie. Az 

üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát a környezetkárosodás megelőzésének és 

elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kár R.) 

előírásainak megfelelően ötévenként el kell végezni, és a Környezetvédelmi Hatósághoz 

jóváhagyásra be kell nyújtani. Az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel 

összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változás estén az üzemi kárelhárítási tervet 60 

napon belül felül kell vizsgálni. 

1.1.8. Mérési, monitorozási, bejelentési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségre 

vonatkozó előírások: 

1. A telephely szagvédelmi hatásterületének méréseken alapuló meghatározása érdekében öt 

évente egy alkalommal – a nyári hónapokban – akkreditált mérőszervezet által elvégzett 

olfaktometriás szagemisszió mérést kell végezni a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 
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légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 

szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (I.14.) VM rendelet]  

15. § (4) bekezdése alapján.  

2. A következő olfaktometriás szagemisszió mérés elvégzésének határideje  

2027. augusztus 31. A jegyzőkönyvet a mérés évében szeptember 30-ig meg kell küldeni a 

Környezetvédelmi Hatóság részére. 

3. Az adatszolgáltatásra köteles D1 baromfinevelő épületek diffúz légszennyező forrás 

esetében az éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) ammónia, valamint metán 

légszennyező komponensekre vonatkozóan évente a tárgyévet követő év március hó 31-ig 

kell teljesíteni. 

4. A 306/2010. (XII.23) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdés szerint az üzemeltető köteles a 

levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adatainak (LAL) megváltozása esetén a bekövetkezett 

változásokat 30 napon belül a Környezetvédelmi Hatóság részére bejelenteni. 

5. A tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben [a 

továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben] foglaltak alapján, az engedélyben szereplő 

besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell 

tartani.  

6. A keletkezett hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 

előírásai szerint kell végezni. 

7. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek – bejelentkezés, 

nyilvántartás, adatszolgáltatás stb. – a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 

kell eleget tenni. Ennek megfelelően a tevékenység során keletkezett veszélyes és nem 

veszélyes hulladékokra vonatkozó – amennyiben meghaladják a 309/2014. (XII. 11.) Korm. 

rendelet 11 § (2) bekezdésében meghatározott mennyiséget – adatszolgáltatás beküldési 

határideje a tárgyévet követő év március. 

8. Az Európai Unió tagállamainak nemzetközi adatszolgáltatást kell teljesíteniük a 2006. január 18-

án megjelent Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás (E-PRTR) 

szabályai szerint (Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete). A fentieket 

figyelembe véve az üzemeltetőnek a telephely működésével kapcsolatos jelentési kötelezettségei 

az alábbiak: 

- A fenti rendelet II. mellékletében meghatározott, küszöbértéket túllépő szennyezőanyagok 

kibocsátása levegőbe, vízbe vagy földtani közegbe. 

- Évente 2 tonnát meghaladó mennyiségű veszélyes hulladék vagy évente 2000 tonnát 

meghaladó nem veszélyes hulladék telephelyről történő elszállítása bármely hasznosítási 

vagy ártalmatlanítási művelet céljára, a rendelet 6. cikkében említett talajban történő kezelés 

és mélyinjektálás ártalmatlanítási műveletek kivételével. 

- A fenti rendelet II. melléklet 1.b. oszlopában meghatározott küszöbértéket túllépő, 

szennyvízkezelésre szánt szennyvízben lévő szennyezőanyag telephelyről történő 

elszállítása.  

Az üzemeltetőnek a telephely működésével kapcsolatos további jelentési kötelezettségeit a fenti 

rendelet 5. cikke tartalmazza. A rendelet elérhető a https://op.europa.eu/hu/ honlapon. 

https://op.europa.eu/hu/


31 

Az E-PRTR köteles tevékenységet végző létesítményeknek az Európai Szennyezőanyag-

kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK Európai Parlament és 

Tanácsi rendelet alapján működésükkel kapcsolatban évente – tárgyévet követő év  

március 31-ig – (E)PRTR-A adatlapot kell benyújtaniuk, mely adatlap a http://web.okir.hu/ 

internetes oldalról tölthető le. 

9. Évente összefoglaló jelentést kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a tárgyév tényadatait, a 

tárgyévben megvalósult fejlesztéseket, megtett intézkedéseket és hatásuk bemutatását, illetve 

további intézkedési javaslatokat az elérhető legjobb technika elérésére. A jelentést legkésőbb a 

tárgyévet követő év március 31-ig a Környezetvédelmi Hatóságnak meg kell küldeni.  

Az éves jelentéshez mellékelni kell: 

- a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján az adatszolgáltatásra 

köteles légszennyező forrás üzemeltetőjének a tárgyévet követő év március 31-ig a 

Környezetvédelmi Hatóság részére a 7. sz. melléklet szerinti adattartalommal benyújtott 

éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM); 

- a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet szerint szükségszerűen március 1-ig benyújtott 

negyedéves bejelentés borítólapjának másolatát; 

- vizsgálati jegyzőkönyveket, monitoring eredményeket és azok kiértékelését; 

- a tárgyévben történt karbantartásokra, rendkívüli üzemállapotokra, intézkedésekre 

vonatkozó üzemnapló másolatát. 

- A jelentésnek minimálisan tartalmaznia kell a következőket: az üzemi tapasztalatok alapján a 

trágyaforgalom nyilvántartása; panaszbejelentések; vízhasználat vizsgálata; keletkező 

kommunális szennyvizek nyilvántartása; takarmány összetétel és felhasználás; 

10. Éves működési tervet kell készíteni és minden év január 31-ig a következő tartalommal kell a 

környezetvédelmi hatóságra benyújtani:  

 a tervezett tevékenységek részletes ismertetése (ütemezés, volumen stb.)  

 a technológiában várható, módosítások  

 a várható éves anyagfelhasználás  

 a várható kibocsátások  

 a várható beruházások 

 

1.1.9. Rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotok: 

1. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett, azonnal értesíteni kell a 

Környezetvédelmi Hatóságot a Kár R. 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználónak a 

környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről. 

2. Esetlegesen bekövetkező – földtani közeget érintő, azokat veszélyeztető – szennyezéssel járó 

káresemény, havária esetén a jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak és az üzemi 

kárelhárítási tervet jóváhagyó határozat előírásainak megfelelően kell eljárni. 

3. A rendkívüli légszennyezést (beleértve lakott területet érintő bűzhatást) a Környezetvédelmi 

Hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a 

szennyezés elhárításáról. 

4. A tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti 

vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. 
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rendeletben meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a 

kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag 

feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és 

eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti 

elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről 

haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot. 

5. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés 

mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a 

Környezetvédelmi Hatóságot. 

6. A Kár R. 2. § (4) bekezdése alapján azonnali beavatkozás szükséges, amennyiben a 

környezetkárosodás közegészségügyet, a közbiztonságot veszélyezteti, illetve amennyiben a 

környezetkárosodás felszámolása azonnali beavatkozással eredményesebben, hatékonyabban, 

gazdaságosabban végrehajtható, illetve a jövőbeni környezetkárosodás megelőzhető. 

7. A kárelhárítás során biztosítani kell, hogy a környezetkárosodás ne tevődjön át másik környezeti 

elemre, a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon, ne okozzon környezetveszélyeztetést, 

illetve környezetkárosodást. 

8. Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) 

szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Környezetvédelmi 

Hatóság határozata alapján szükséges a tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján 

végzett kármentesítés végrehajtása. 

9. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a Kár R. 2. § (6) pontjának 

értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, 

jellegéről és mértékéről, amennyiben a szennyezés 

- felszíni vizeket vagy felszín alatti vizeket és földtani közeget érinti – a területi vízügyi 

hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot, 

- a Kár R. 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a Környezetvédelmi Hatóságot 

és a BNPI-t haladéktalanul köteles tájékoztatni.  

1.1.10. Felhagyásra vonatkozó előírások: 

1. A telephely bezárásának, a tevékenység felhagyásának szándékát, annak tervezett határnapját 

megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. 

2. A telephely bezárása esetén, az engedély visszavonása iránt indított eljárás megkezdéséig az 

átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult 

szervezetnek át kell adni. 

3. A tevékenység felhagyásáig a keletkezett hulladékok további kezeléséről gondoskodni kell, az 

ingatlanon hulladék nem maradhat. 

4. A bontási munkák során keletkező hulladékok – melyek lehetséges körét a 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről, kezeléséről 

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

KvVM együttes rendelet [a továbbiakban: 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet] és 

egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell. 

5. A veszélyes hulladékok gyűjtését, szállításra, illetve további kezelésre történő átadását a 

225/2015. (VIII. 2.) Kormányrendelet előírásai szerint kell végezni. 
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6. Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális vagy egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni. 

7. A hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi 

jogosultságáról. 

8. A bontás során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. 

rendelet előírásai szerint kell végezni. 

9. Amennyiben a bontási munkálatok során a keletkező hulladékok valamely komponensének 

mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. mellékletében 

meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékokról az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 191/2009. 

(IX. 15.) Korm. rendelet] 5. melléklete szerint elkészített bontási hulladék nyilvántartó lapot és 

hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ” kísérőjegy, számla, stb.) a 

Hulladékgazdálkodási Hatóságnak meg kell küldeni. 

 

1.2.  Közegészségügyi hatáskörben a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztály Közegészségügyi Osztály HE/NEF/0855-2/2022. számú szakvéleményében tett 

előírások: (Előírásait a hiánypótlást követően kiadott HE/NEF/0855-6/2022. számú szakmai 

véleményében fenntartotta.) 

1. Meg kell akadályozni, hogy az állattartásból eredően esetlegesen az emberi egészségre 

kockázatot jelentő anyag, hulladék, melléktermék a talajba, felszín alatti vagy felszíni vizekbe 

jutva közegészségügyi veszélyeztetést, ártalmat okozzon. A telep környezetében helyezkedik el 

a Gyöngyös és térsége vízbázis több termelő kútja. A vízbázis védettség szerinti besorolása: 

sérülékeny. Az ivóvízminőség megőrzése érdekében a tevékenységet a vízbázis és a telepen 

létesült ivóvízvezeték védelmére figyelemmel kell végezni. 

2. Törekedni kell a környezet- és település-egészségügyi kockázatok megelőzésére, elkerülésére – 

a levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei, valamint a lakóterületek, lakóterek 

vonatkozásában a zajterhelési határértékek teljesülésére. 

3. Amennyiben veszélyes anyag, veszélyes keverék felhasználása történik, e tevékenységet úgy 

kell megtervezni és végezni, hogy az emberi egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni 

szükséges a foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló veszélyes anyag, veszélyes keverék 

biztonsági adatlapjával, mely dokumentum információi érvényesek az anyag, keverék 

felhasználása, tárolása során.  

4. A működéssel összefüggésben keletkező települési hulladék elkülönítetten való gyűjtéséről, 

átadásáról, elszállításáról gondoskodni kell. A vegyes hulladék zárható gyűjtőedényben 

gyűjthető. A kiszóródott hulladékot fel kell takarítani. Amennyiben veszélyes hulladék képződik, 

azt az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását meggátolva, elkülönítetten szükséges 

gyűjteni.  

5. A telepen gondoskodni kell a fertőző betegségeket terjesztő vagy egyéb egészségügyi 

szempontból káros rovarok és más ízeltlábúak, valamint rágcsálók megtelepedésének, 

hulladékhoz jutásának, elszaporodásának megakadályozásáról, a rendszeresen és minden 

szükséges esetben elvégzett irtásról. A rágcsálók irtását évente legalább két alkalommal el kell 

végezni.  
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1.3. Talajvédelmi hatáskörben a Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi Osztály HE/NTO/01928-2/2022. számú szakvéleményében tett 

előírások: (Előírásait a hiánypótlást követően kiadott HE/NTO/06293-2/2022. számú szakmai 

véleményében fenntartotta.) 

1. A tevékenységet úgy kell megvalósítani, hogy a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás 

feltételei ne romoljanak. 

2. A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező 

termőföldek minőségében kárt ne okozzanak. 

3. Biztosítani kell, hogy a tevékenységgel érintett területről a környező termőföldekre ne 

kerülhessen azok minőségét rontó talajidegen anyag.  

4. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos. 

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi 

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35500/3814-1/2022. ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásában a tevékenység folytatásához az alábbi előírások betartása mellett hozzájárult. 

(Előírásait a hiánypótlást követően kiadott 35500/3814-5/2022. ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásában fenntartotta.) 

1. Az állattartási tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos 

tevékenységet úgy kell végrehajtani, hogy azok során a felszíni és felszín alatti vizek 

elszennyeződése kizárható legyen. 

2. A tojó- és jércenevelő telep üzemeltetése során víztakarékos műszaki megoldásokat kell 

alkalmazni. 

3. A telephelyen képződött trágya kezelésénél, termőföldre történő kijuttatásánál be kell tartani 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 4-9. §-aiban foglalt, az alkalmazott tartástechológiára 

vonatkozóan meghatározott Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait. 

4. A telephelyen trágya – megfelelő műszaki védelemmel rendelkező tároló hiányában – nem 

tárolható. A keletkező trágyát a szállítószalagokkal azonnal a szállítójárművekre kell juttatni és az 

átvevő szervezetnek átadni. 

5. A telephelyről elszállításra kerülő trágya mennyiségét folyamatosan nyilván kell tartani, naplózni 

kell. A trágya elszállítására vonatkozó dokumentumokat (nyugtákat, bizonylatokat, 

szállítójegyeket) meg kell őrizni. 

6. Biztosítani kell a területre hulló csapadékvizek rendezett szennyezés és ártalommentes 

elvezetését. A területről a csapadékvíz által szennyező anyag nem mosódhat ki.  

VIII. Vegyes rendelkezések, jogkövetkezmények: 

1. A Környezetvédelmi Hatóság a környezethasználót környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére 

kötelezi, ha megállapítja a következőket: 

 a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek 

megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős 

változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani; 
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 az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által 

megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását; 

 a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli; 

 ha a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben 

rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja. 

2. A Környezetvédelmi Hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy 

kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban 

kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. 

3. Jelen egységes környezethasználati engedély nem jogosít építésre, és az egyéb engedélyek 

beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. 

4. Amennyiben a jelen engedély rendelkező részének I. fejezetében rögzített adatokban, 

technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új 

információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Környezetvédelmi 

Hatóságnak bejelenteni, amelynek alapján a Környezetvédelmi Hatóság dönt a szükséges további 

intézkedésekről. 

5. Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Környezetvédelmi Hatóság 

határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő 

bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb 

6 hónapos határidővel, intézkedési terv készítésére, vagy a Khvr. 20/A. § (8) bek. a) pontja esetén 

(a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek 

megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős 

változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani) 

környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére. 

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

96/B. § (1) és (4) bekezdés alapján, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya 

alá tartozó tevékenységet folytat, a jogszabályban meghatározott mértékben éves felügyeleti díjat 

fizet tárgyév február 28-ig. A felügyeleti díj mértéke a törvény 96/B. § (3) bekezdése szerint 

100 000,- Ft, azaz egyszázezer forint. 

IX. Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

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

FM rendelet] 2. § (1) bekezdése alapján a 3. számú melléklet 7., 10.1. és 10.3. pontja alapján az alap 

eljárási díj 50%-ának (250 000,- Ft) és a jelen egységes környezethasználati engedélyben foglalt 

levegőtisztaság-védelmi engedély díjának (50 000,- Ft) összege, azaz összesen 300 000,- Ft 

(háromszázezer forint), amely Engedélyest terheli és általa befizetésre került. 

 

X. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita 

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet elektronikus 

úton a Környezetvédelmi Hatósághoz, a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított harminc napon 

belül kell benyújtani. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a 

belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás 

igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél. A 

keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: 
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Kp.) 37. § tartalmazza. A közigazgatási cselekmény hatályosulására a keresetlevél benyújtásának nincs 

halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben 

kérheti a bíróságtól. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Engedélyes a Gyöngyöshalász, 021/5 és 021/9 hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 102677509) folytatott 

tevékenységét a PE/KTF/1911-11/2017. számon megváltoztatott, valamint HE/KVO/00019-28/2021. 

számú határozattal módosított BO/16/10075-73/2016. számú egységes környezethasználati engedély 

alapján végzi, amelynek érvényessége 2022. március 17-én lejárt.  

Engedélyes, mivel a tevékenységét tovább kívánja folytatni, Lévai Béla, környezetvédelmi szakértő (4024 

Debrecen, Kandia u. 15. I/7., a továbbiakban: Kérelmező) által elkészített felülvizsgálati dokumentáció 

megküldése mellett az egységes környezethasználati engedély érvényességének meghosszabbítását 

kérelmezte a Környezetvédelmi Hatóságtól. 

A meglévő tevékenység a Khvr. 1. számú melléklet 1. b) pontjába [Intenzív állattartó telep baromfitelepnél 

60 ezer férőhelytől tojók számára], valamint a 2. számú melléklet 11. pontjába [Nagy létszámú állattartás, 

Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint a) 40 000 férőhely baromfi számára] tartozik, ezért 

egységes környezethasználati engedély köteles. 

A Khvr. 20/A. § alapján: „(6) Az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a környezethasználó a 

tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel.” 

„(7) A felülvizsgálathoz kapcsolódó adatokat, információkat olyan formában és tartalommal kell 

benyújtani, amely lehetővé teszi a környezetvédelmi hatóság számára - különösen a kibocsátások 

vonatkozásában - a létesítmény működésének a vonatkozó elérhető legjobb technika-

következtetésekben ismertetett elérhető legjobb technikákkal és az elérhető legjobb technikákhoz 

kapcsolódó kibocsátási szintekkel való összehasonlítását.” 

A Khvr. 20/A § (3) bekezdése kimondja: „A környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket 

az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni”. 

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatályának lejárta okán, a Khvr. 20/A § (7) 

bekezdésére figyelemmel benyújtott dokumentáció és kérelem alapján az eljárás az Ákr. 37. § (2) 

bekezdése értelmében 2022. március 29. napján megindult. 

A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás megindításáról értesítést tettem közzé a Környezetvédelmi 

Hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint honlapján. 

Az eljárás során a Khvr. 21. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdés b) pontja alapján a 

tevékenységgel érintett település (Gyöngyöshalász) jegyzőjének megküldtem a felülvizsgálati 

dokumentációt, a kérelmet és a közleményt közhírré tételre. Ezzel egyidejűleg felhívtam a figyelmét, hogy 

a tervezett beruházással kapcsolatosan a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján 15 napon belül nyilatkozatot 

tehet. 

A tevékenység hatásterületével feltételesen érintett település (Gyöngyös) jegyzőjének megküldtem a 

közleményt és kértem, hogy a helyben szokásos módon tegye közzé. 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a tényállás tisztázása szükséges, a kérelmet teljes eljárásban 

kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül, az Ákr. 43. § (2) bekezdésében 
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foglaltakra figyelemmel Engedélyest tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a hatóság a 

továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el. 

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. pontjában, 

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

531/2017. (XII. 29.) Korm. rend [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 9. 

táblázat 2. és 3. pontjaiban meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan megkértem az érintett 

szakhatóság állásfoglalását. 

Az eljárás során megállapításra került, hogy a felülvizsgálati dokumentáció az élővilág védelemre 

vonatkozó értékelést készítő természetvédelmi szakértő adatait nem tartalmazza, illetve a beadvány 

nem a megfelelő részletességgel és adattartalommal került benyújtásra, továbbá levegőtisztaság-

védelmi, valamint zaj- és rezgésvédelmi szempontból is hiányos volt, ezért a tényállás tisztázása 

érdekében HE/KVO/00953-13/2022. számon hiánypótlási felhívás került kiadásra.  

Kérelmező a 2021. május 11-én kelt levelében tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a 

hiánypótlási kötelezettségének a megállapított határidőn belül nem tud eleget tenni. Erre hivatkozással 

Kérelmező az eljárás felfüggesztését kérte, majd a 2021. május 16-án kelt levelében az eljárás 

felfüggesztésére irányuló kérelmét visszavonta és ezzel egyidejűleg az eljárás szünetelését kérte. 

A benyújtott kérelemnek a Környezetvédelmi Hatóság HE/KVO/00953-19/2022. számú végzésben helyt 

adott és megállapította, hogy az eljárás a végzés rendelkezései alapján 2022. május 17. napjától 

szünetel. 

Kérelmező 2022. november 17-én benyújtott iratában kérte az eljárás folytatását, mellyel egyidejűleg 

megküldte a hiánypótlási dokumentációt. A benyújtott kérelemnek a Környezetvédelmi Hatóság 

HE/KVO/00953-22/2022. számú végzésben helyt adott. 

A benyújtott hiánypótlási dokumentációval szakkérdés vizsgálata kapcsán a HE/KVO/00953-23/2022., a 

HE/KVO/00953-24/2022., illetve a HE/KVO/00953-25/2022. számon ismételten megkerestem a Heves 

Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztályát, valamint az 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatóság Szolgálatát. 

A benyújtott hiánypótlási dokumentáció kapcsán megállapításra került, hogy az zaj- és rezgésvédelmi 

szempontból hiányos, ezért HE/KVO/00953-29/2022. számon ismételten hiánypótlási felhívás került 

kiadásra. Kérelmező 2022. december 30-án benyújtotta a hiánypótlási dokumentációt.  

A benyújtott felülvizsgálati dokumentációban és kiegészítéseiben foglaltak alapján a Heves 

Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg: 

a) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben: 

Komplex engedélyezés: 

A benyújtott dokumentáció a kiegészítésekkel együtt megfelel a környezetvédelmi felülvizsgálat 

végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat 

dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú 

mellékletében, a Kvt. 75. §-ában, illetve a Khvr. 8., 9. és 10. sz. számú mellékletében támasztott 

tartalmi követelményeknek. A dokumentáció készítői rendelkeznek a dokumentáció 

részszakterületeire vonatkozó szakértői jogosultsággal. 
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Az engedélyezett tevékenységet az EU BIZOTTSÁG 2017/302 (2017.02.15.) számú, 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 meghatározására vonatkozóan a BAT következtetésekben támasztott 

elvárásoknak megfeleltették. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

Engedélyes a Gyöngyöshalász 021/5 hrsz.-ú és 021/9 hrsz.-ú ingatlanokon 2019. novembere óta tojó 

és jércenevelő baromfitartó telepet üzemeltet. A tevékenység végzését engedélyező HE/KVO/00019-

28/2021. számon módosított, BO/16/10075-73/2016. számon kiadott egységes környezethasználati 

engedély érvényességi ideje 2022. március 17-én lejárt. A HE/KVO/00019-28/2021. számú 

határozattal jóváhagyott bővített kapacitású, újonnan létesíteni kívánt 50 ezer férőhelyes tojóház nem 

épült meg. Engedélyes a bővítését jelenleg nem tervezi. 

A telephelyi épületek 1 db 50.000 férőhelyes jércenevelő, 2 db 100.000 férőhelyes tojóház, válogató 

épület, szociális épület, takarmánykeverő, gabona kitároló, 6 egységből álló gabonatároló siló, 50 kW -

os napelem. A tevékenység megkezdése óta négy rotációban történt nevelés, évi két turnus került 

indításra és kinevelésre. A 15-18 hét közötti nevelési ciklust követően a jércéket tojóistállóba telepítik. 

A tojástermelés a telepítést követő második héten indul be, egy-egy turnus átlag 52 hétig termel. Ezt 

követően az állatokat értékesítik. A tojó és jércenevelés tartástechnológiája a jelen állapotig (telepítés, 

tartás, trágyakezelés, kitelepítés) változatlan.  

Működés során elsősorban a baromfitenyésztés, kisebb mértékben a trágyakezelés okoz 

levegőterhelést. Lokális levegőterheléssel jár a takarmánykeverés, a szállítás, takarítás-fertőtlenítés, 

karbantartás, hulladékkezelés. Jellemző igénybevételek a tartástechnológiából származó bűz és por, 

a telephelyen működő gépek kibocsátása, valamint a szállításhoz kapcsolódó közlekedési eredetű 

kibocsátás. Gázfelhasználás a nem bejelentés kötelezett fűtéstechnikák (hőlégfúvók) fogyasztásából 

adódik. A tervek szerint távlatban gázfelhasználás nem tervezett, azt a napelem által termelt hő 

váltaná ki. A telepen mesterséges légtisztítást, bűztelenítést nem alkalmaznak. A takarmánykeverés 

zárt technológiája eredményeként a kiporzási emisszió elhanyagolható. A trágyakezelés bűzhatása 

alig választható külön az állattartás bűzhatásától, trágyatárolás a telephelyen nem történik. A 

telephelyen veszélyes vegyszereket nem használnak. A telephelyhez kapcsolódó szállítások 

gépjárművei nem okoznak jelentős füstgázterhelést. A minimális mennyiségben elhullott állatok 

elszállításig történő zárt tárolása megoldott. 

A meglévő létesítmények jellemzőinek funkcionális azonosságára és az objektumok közelségére 

tekintettel a baromfitelep levegőkörnyezeti hatása D1 diffúz forrásként (jércenevelő épület, tojóházak) 

kezelhető. A telephely mértékadó levegőterhelő komponenseinek – ammónia, por – koncentrációja 

2021. nyarán, a telephely szagvédelmi hatásterülete 2021. nyarán, valamint 2022. novemberében 

mérésekkel került meghatározásra. Az eredmények alapján az ólak ammónia és szilárdanyag 

kibocsátása megfelel az intenzív tojótyúk tartásra jellemző átlagos kibocsátásoknak. Az elvégzett 

olfaktometriás szagmérések igazolták a bűz korábban számítással megállapított hatásterületének 

megfelelőségét. A 3 SZE/m
3
 szagkoncentráció (tervezési irányérték) 218 méteres távolságban, a 1,0 

SZE/m
3
 érték a bűzforrások centrumpontjától 300 m-re teljesül. A fentiek alapján a Kvt. 29. §-a, 

valamint 34. §-a, illetve a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (3) és (4) bekezdése alapján a 

telephely geometriai középpontja körül húzott 300 m sugarú kör által lehatárolt területre védelmi 

övezetet kijelölését írtam elő. 



39 

A telephely szagvédelmi hatásterülete meghatározásának ellenőrzése érdekében a következő 

felülvizsgálat elvégzésének időpontjáig egy alkalommal ismételt olfaktometriás szagemisszió mérés 

elvégzésére tettem előírást a Bizottság 2017/302 számú végrehajtási határozatában foglalt 26. BAT 

pontja, valamint a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 

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

[a továbbiakban: 6/2011. (I.14.) VM rendelet] 15. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak alapján. 

Tekintettel arra, hogy a tojótelep nem érzékeny területen található, bűzpanasz a folytatott 

tevékenységhez kapcsolódóan nem érkezett, valamint a telephely és a lakott terület távolsága 

bűzterhelés szempontjából optimális, figyelembevéve a két alkalommal történő szagemissziómérés 

eredményét a mérés gyakoribb elvégzése jelenleg nem indokolt.  

A telephelyi tevékenység megfeleltetésre került a Bizottság 2017/302 számú végrehajtási 

határozatban foglalt valamennyi releváns BAT következtetésnek. A levegő védelme, illetve a levegőbe 

történő kibocsátások csökkentése érdekében tett technológiai intézkedések, valamint a telephelyen 

működtetett baromfitartási technológia megfelel a BAT következtetésekben foglaltaknak. A Bizottság 

2017/302 számú végrehajtási határozatában foglaltak alapján az összes kiválasztott nitrogén és 

foszfor, a levegőbe jutó ammónia, valamint az állattartó épületek porkibocsátásának évente történő 

monitorozására, valamint az eredmények éves zárójelentésben történő ismertetésére vonatkozóan 

előírást tettem.  

A 2021-ben történt helyszíni mérések alapján ismételten számolásra került az épületekből a levegőbe 

történő ammónia kibocsátás tojótyúkok tartása illetve, jércenevelés során. A számított értékek 

megfelelőek, a BAT-AEL tartományok felső értékét nem haladják meg. Az állattartó épületekből 

származó ammónia kibocsátásra vonatkozó BAT-AEL értékeket a 32. BAT 3.1 és 3.2. táblázatai 

alapján határoztam meg. Betartandó egyedi BAT-AEL kibocsátási határértékként az Engedélyes által 

számítással meghatározott értékeket figyelembe véve a BAT-ban megadott BAT-AEL tartomány felső 

értékét határoztam meg. A BAT-AEL betartásának ellenőrzéséhez szükséges, a levegőbe jutó 

ammónia-kibocsátás monitorozásával kapcsolatban a 23. BAT előírása szerint rendelkeztem, a 

bűzkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírás a 12. BAT és 13. BAT pontjában foglaltakon 

alapszik. A tojótelep becsült N/P mérlegei megfelelnek a BAT-AEL vonatkozó tartományértékeinek, a 

fajlagos terhelések megközelítik a felső határértéket. Az összes kiválasztott nitrogén és összes 

kiválasztott foszfor tekintetében egyedi határértéket nem állapítottam meg, azt a 3. BAT 1.1 táblázata 

valamint a 4. BAT 1.2. táblázata szerint rögzítettem. A porkibocsátás monitorozásával kapcsolatban - 

a 27 BAT pontja alapján rendelkeztem. 

A telephelyen 2021.02.18-án végzett hatósági helyszíni szemle során megtekintésre kerültek a 

kialakításra került épületek, a telephelyi környezet. Megállapításra került, hogy a baromfitelep 

működése megfelelő, a bejárás során az állattartáshoz kapcsolódó szaghatás nem volt érezhető.  

Engedélyes a D1 diffúz forrás kapcsán az OkirKapu nyilvántartási rendszerbe alapbejelentési 

kötelezettségének (LAL) 2022. március 7-én eleget tett. A 2022. tárgyévre vonatkozó légszennyezés 

mértéke adatszolgáltatást (LM) 2022. március 8-án beküldésre került. Az adatszolgáltatási 

kötelezettséget a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 31. § 2. és 4. pontjaiban, valamint a 12. §-ban 

foglaltak alapján írtam elő.  

A levegővédelmi követelményeket a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésekben és 

26. §-ában foglaltak alapján állapítottam meg. 

A teljes körű felülvizsgálati dokumentáció illetve annak kiegészítése alapján megállapítható, hogy 

szakterületi szempontból az egységes környezethasználati engedély hosszabbításának nincs 
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akadálya, a tojótelep és jércenevelő működése során nem okoz határértékeket meghaladó 

levegőterhelést a jelenlegi levegővédelmi követelményeknek megfelel. Az előírások és a BAT 

követelmények betartása mellett a tevékenység várhatóan nem okoz lakosságot zavaró bűzzel való 

terhelést. A fentiekre tekintettel 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontja, a 26 § 

(3) bekezdése és (8) bekezdésére tekintettel a telephelyen működő D1 jelű diffúz forrás 

üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedélyét 2028. február 28-i érvényességi 

dátummal megadtam, az egységes környezethasználati engedélybe azt belefoglaltam. 

Felhívtam az Engedélyes figyelmét, hogy az egységes környezethasználati engedélyben foglalt diffúz 

forrás levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélyének lejártát megelőzően, levegőtisztaság-

védelmi engedélyezési dokumentációt tartalmazó kérelem benyújtása szükséges. 

Hulladékgazdálkodás: 

A tevékenység során kommunális hulladék képződésével lehet számolni, mely az erre a célra 

rendszeresített zárt, 240 l-es edényekben kerül összegyűjtésre és a NHSZ Mátra Hulladékkezelő NKft. 

által elszállításra. A 6 m
2
-es, szivárgásmentes padozatú hulladéktároló a válogató épületben található. 

Az állattartásból keletkező hulladékok, melléktermékek:  

A baromfitartásból keletkező trágya tömege függ részben a fogyasztott takarmány mennyiségtől. Az 

istállók alagút szellőzése biztosítja, hogy a kitermeléskor alacsony nedvességtartalmú trágya kerüljön 

kitárolásra, ami szállítás szempontjából is előnyös. A trágyát egy részét helyi gazdálkodók veszik át és 

szállítják el a telephelyről, más részét pedig az Engedélyes saját földterületein helyezi el. A szállítás 

folyamatosnak tekinthető, a trágya az ólak kiürítését követően azonnal elszállításra kerül.  

A tojóházban, mozgatás illetve a válogatás során keletkező törött tojásokat, tojáshéjat összegyűjtik, 

műanyag edényben, hűtőben tárolják, majd szerződéses céggel vitetik el szükséges gyakorisággal. 

Gyógyszer, gyógyszeres göngyöleg nem keletkezik, az állatok telepítéskor kapnak védőoltást és az ott 

keletkezett gyógyszeres hulladékot a forgalmazó viszi el. A nevelés további fázisában a szükséges 

vitaminok, ásványi anyagok a takarmánykeverékben vannak.  

Más jellegű (pl. veszélyes) hulladékok nem keletkeznek. Az esetleges karbantartási folyamatban 

előforduló hulladékot a szervíz cég elviszi.  

A hulladékgazdálkodás tekintetében a hulladékok gyűjtése, ártalmatlanítása, nyilvántartása és a 

bejelentési kötelezettség vonatkozásában a vonatkozó jogszabályokat betartják. A leírt technológia, a 

bemutatott hulladékgazdálkodás szabályozott, dokumentált, a jogszabályi előírásoknak megfelelő. 

Szakvéleményemet a fentiek figyelembevételével a Ht., a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet és a 

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapján adtam meg. 

Zaj- és rezgésvédelem: 

A vizsgált telephely közvetlen környezetében Má jelű mezőgazdasági területek, 500 méterre az M3-as 

autópálya, 660 méterre vasútvonal, 700 méterre Gip jelű ipari terület található. Nyugat felől a telephely 

közvetlenül határos egy időszakosan használt, de inkább felhagyott tehenészettel, majd Má jelű 

mezőgazdasági területek következnek. A legközelebbi lakóterület - Lke jelű kisvárosias lakóterület 

besorolású övezetben - 745 méterre helyezkedik el (Gyöngyöshalász, Szent László utca). 

A telephelyen zajterhelést okozó tevékenység a szellőztetés, belső/külső rakodás, munkagépek és a 

karbantartó eszközök üzemeltetése. 
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Az üzemeltetés domináns zajforrása a 39 db fali ventilátor, az 1 db trágya rakodógép, az 1 db 

tehergépkocsi és az 1 db takarmánykeverő berendezés. A trágya rakodógép, a teherautó és a 

takarmánykeverő berendezés kizárólag nappal üzemel. A ventilátorok üzemelésének átlagos aránya 

nappal/éjjel 50/30%. 

Az üzemelés 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § szerint lehatárolt zajvédelmi hatásterület védendő 

területeket, épületeket nem érint, így a 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján zajkibocsátási határérték 

megállapítása nem szükséges. 

A telephely üzemeléséből származó zajterhelést zajméréssel és számítással határozták meg. A 

vizsgálat alapján az üzemelés alatt a nappali és az éjszakai megítélési időben is teljesülnek a 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. táblázatában foglalt zajterhelési 

határértékek, zajcsökkentő intézkedés nem szükséges. 

A dokumentációban közölt adatok és az előírások betartása esetén az egységes környezethasználati 

engedély megadásának zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadálya nincs.  

Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja 

alapján a hatósági jogkört a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja valamennyi előzetes 

vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély 

köteles tevekénység esetén. 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú szakvéleményemet és előírásaimat a fentiek figyelembevételével a 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés b) pont, 5. § (2) bekezdés c) és 

d) pont, 6. §, 9. § (1) (3) bekezdés, 10. § (3) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, 33/A. § (1)-(3) bekezdés, 

5. melléklet, a 27/2008. (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1)(2) bekezdés, 5. §, 1. melléklet, 

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

ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet rendelkezései alapján adtam meg. 

Földtani közeg védelem: 

A tárgyi eljárásban benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy az engedély 

kiadása az előírások betartása mellett földtani közeg védelmi érdeket nem sért. 

A tevékenységgel érintett ingatlanok a Környezetvédelmi Hatóság nyilvántartása szerint szennyezett 

területet nem érintek. 

Üzemszerű működés során nem várható szennyező anyag földtani közegbe jutása. Az üzemelés 

időszakában földtani közeget érintő szennyezés az esetleges havária események kivételével nem 

valószínűsíthető. 

A Favir 15. § (8) bekezdés szerint az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek 

esetén a környezethasználó egy alkalommal alapállapot-jelentést köteles készíteni és benyújtani a 

Környezetvédelmi Hatóság részére a 13. számú mellékletben meghatározott tartalommal. 

Engedélyes 2021-ben benyújtotta az üzem területére vonatkozó alapállapot-jelentést, melyet a  

Khvr. 20/B. § (1) bekezdésének megfelelően. Az alapállapot-jelentést a Környezetvédelmi Hatóság 

HE/KVO/00019-28/2021. számú engedélyében elfogadta. 

A Khvr. 22. § (10) bekezdése szerint a környezethasználónak monitoringot kell végeznie az egységes 

környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal földtani közeg tekintetében legalább tízévente.  

Az üzemi kárelhárítási terv készítési kötelezettséget a Kár R. 6. § (3) bekezdése és 2. számú 

mellékletének 2.5. b) pontja írja elő. 
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Szakvéleményemet a Kvt. 14-15. §. alapján, Favir. 8-11. és 47. §-ai, valamint Kár. R.  2-4. §-ai 

figyelembevételével tettem. 

Táj- és természetvédelem: 

Tárgyi telephely (Gyöngyöshalász 021/5 és 021/9 hrsz.-ú ingatlanok) egyedi jogszabály alapján kijelölt 

országos jelentőségű védett természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi  

LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet nem érint. 

Továbbá az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 

2000 hálózat területének nem része, valamint a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 

16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni védőövezetet sem érint. Tárgyi 

ingatlan a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény által lehatárolt országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetét nem érinti. 

 

A tevékenység folytatása az előírás betartása mellett természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért. Az 

előírásokat általános természet- és tájvédelmi indokokkal, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvény 5. § (1)-(3) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése és 43. § (1) bekezdése 

alapján tettem.  

 

2.2. Közegészségügyi hatáskörben a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztály HE/NEF/0855-2/2022. számú szakvéleményében a tevékenység 

folytatásához kikötésekkel hozzájárult és indokolásul az alábbi megállapításokat tette: (A hiánypótlást 

követően kiadott HE/NEF/0855-6/2022. számú szakmai véleményében az indokolását fenntartotta, azt 

II. számú bekezdéssel kiegészítette.) 

I. „Fent hivatkozott számú megkeresésükre, a tárgyi eljárásban felmerülő szakkérdésre kiterjedően, a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) 

MvM utasítás 1. §-a és Mellékletének 26. §-a, a Heves Megyei Kormányhivatal vezetője Heves 

Megyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 9/2021. (VI. 3.) utasításának 1. §-a, 1. 

mellékletének 13. §-a, valamint 10. mellékletének 11. § (5) bekezdés p) pontja szerint, további szíves 

felhasználásra az alábbi szakmai véleményt adom: 

 

A Gyöngytojás Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 25.) 

Gyöngyöshalász, 021/5. és 021/9. hrsz. alatti ingatlanon folytatott tevékenységére vonatkozó, 

BO/16/10075-73/2016. számú egységes környezethasználati engedély időbeli hatályának lejárta miatt 

indult teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatra irányuló eljárás során, a HE/KVO/00953/2022. 

számon elérhetővé tett dokumentumok alapján, a megkeresésben megjelölt, 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) bekezdésében, 

5. melléklete I. táblázatának 3. pontjában meghatározott szakkérdésre kiterjedően az egységes 

környezethasználati engedélyezéssel és a felülvizsgálati dokumentáció tartalmával összefüggésben, 

az előírások betartása mellett közegészségügyi szempontból kifogás nem merül fel. 

 

Szakmai véleményem indokolásaként az alábbiakat adom elő: 

A hivatkozott, HE/KVO/00953-10/2022. iktatószámú megkeresés a Gyöngytojás Kft. 3212 

Gyöngyöshalász, 021/5. és 021/9. hrsz. alatt végzett tevékenységére vonatkozó, BO/16/10075-
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73/2016. számú egységes környezethasználati engedély időbeli hatályának lejárta miatti teljeskörű 

környezetvédelmi felülvizsgálatra irányuló eljárásban szakkérdés vizsgálata tárgyában, szakvélemény 

kérése ügyében érkezett. Az irat értelmében a Gyöngytojás Kft. meghatalmazottja által az engedély 

érvényességének meghosszabbítását kezdeményezte, mivel a tevékenységet tovább kívánja fo lytatni. 

A megadottak szerint, a Heves Megyei Kormányhivatal internetes oldalán az üggyel kapcsolatban 

elérhető a kérelem és annak mellékletei, a Lévai Béla környezetvédelmi szakmérnök, szakértő  

(4024 Debrecen, Kandia u. 15. I/7., jogosultságok: SZKV-1.1/09-0036, SZKV-1.2/09-0036, SZKV-

1.3/09-0036, SZKV-1.4/09-0036) által készített, 2022.március 27-én kelt „Egységes 

környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata a Gyöngytojás Kft. által 

üzemeltetett tojótelep működéséhez” című dokumentum, a cégkivonat és a helyszínrajzok. A 

dokumentáció tartalmazza a következőket:  

- A tárgyi egységes környezethasználati engedély a bővített tojótelepre a HE/KVO/00019-28/2021. 

számú határozattal módosult. A növelt kapacitású állapot még nem valósult meg. 

- A telep Gyöngyöshalász külterületén, „K-Mü” jelű, különleges mezőgazdasági üzemi területen 

helyezkedik el, határosan Gyöngyös közigazgatási területével. Egy km távolságon belül 

mezőgazdasági területek, ipari park és az M3 autópálya, távolabb kertvárosias lakóterület található. 

- A 021/5. hrsz.-ú részen 2019. novembertől működik a tojótelep. Itt és a 021/9. hrsz. alatt többek 

között 1 db 3880 férőhelyes tojóház (ahol 2020. évtől nincs állattartás) és 2 db 50000 férőhelyes 

tojóház, 1 db 50000 férőhelyes jércenevelő létesült. A tervezett 3. sz., 50000 férőhelyes tojóház még 

nem épült meg. További részek a takarmánykeverő, tojásválogató, szociális épület, takarmánysiló 

telep, napelem, meglévő terménytároló, nyitott szín és a nem működő állattartó épület. Vezetékes 

vízellátás és csapadékvíz-hálózat van, a belső közlekedési rendszer kialakult. A közüzemi 

szennyvízhálózatra való csatlakozás megtörtént. Az ingatlanok burkolt területekkel is rendelkeznek.  

- A meglévő állattartó épületekben étkezési tojás termelése és jércenevelés folyik. Alomnélküli tartás 

valósul meg. A tojóállomány telepítését mindig egy jércenevelési fázis előzi meg. Az állomány 

gyakorlatilag a 2 db 50000 férőhelyes nevelőépületben van elhelyezve, ahol a technológia változatlan. 

Egy turnus 52-60 hétig termel. Az állati hullák keletkezésének megelőzésére a gyengébb egyedeket 

még élő állatként adták át. A tojások a ketrecekből a gyűjtőszalagra, onnan az istálló előterébe, majd 

tálcákra és elszállításra, vagy közvetlenül egy rakodó és/vagy osztályozógépre érkeznek. A tojás 

mennyisége növekedett, 2021. évben: 29,5 millió db. Kevesebb törött tojás, tojáshéj keletkezett. A 

sérült tojások melléktermékként, a tojáshéj talajjavításra hasznosult. A gyűjtés zárt műanyag 

edényben, hűtőben folyik. 

- A 021/5. hrsz. alatt működő jércenevelőben a tartástechnológia változatlan, évi 2 teljes turnust tudtak 

indítani, kinevelni. Az elhullás csekély, az elpusztult egyedeket kiemelik, elszállíttatják.  

- A keletkezett trágya mennyisége növekvő, 2021. évben 3353 tonna volt, szerződött partnerhez jut, 

vagy saját termőföldön hasznosítják. Változatlanul trágyaszalagok segítségével történik az épületekből 

az alacsony nedvességtartalmú trágya kitermelése, majd kitárolásra, elszállításra kerül. Az ólakat és 

berendezésüket fertőtlenítőszeres permettel, majd gázosítással csirátlanítják. Mosóvíz nem képződik.  

- Az alapanyagokat kültéri gabonatároló silókban tárolják. A létesítmény zárt technológiával működik. 

- A „III. A tevékenység környezetterhelése és igénybevétel bemutatása” pont szerint a legjelentősebb 

hatótényezők a telepítés, szállítás és a tartástechnológia során lépnek fel. Hatásterületeik között 

szerepel a települési környezet, a levegő- és zajkörnyezet, a talaj- és vízi környezeti elem, továbbá a 

hulladékgazdálkodás területe. A 100000 tojó és 50000 jérceállomány tartásából származó hatásokat 

vizsgálva megállapításra került, hogy a mérések eredménye alapján az ólak ammónia és szilárdanyag 

kibocsátása megfelel az intenzív tojótyúk tartásra jellemző átlagos kibocsátásoknak, továbbá az 

engedélyekben rögzített 218 m, 300 m bűzvédelmi hatásterület tartható, védett övezetet, lakóterületet 

nem érint. A takarmánykeverés során a kiporzás elhanyagolható. Az ingatlanokra vonatkozóan a talaj, 
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a felszíni-, és felszín alatti vizek állapota nem változott. A működés folyamán trágya-, üzemanyag, 

vagy talajfelületen takarmánytárolás nem történik, talajterhelő hatással nem számolnak. A 

baromfitartáshoz köthetően szennyvíz nem keletkezik. A kommunális hulladékokat műanyag 

hulladékgyűjtőbe helyezik, elszállításra kerülnek. A baromfitelep a település legközelebbi védett 

övezetének lakóépületétől 800 m távolságban található, megállapított hatásterületén nincs zajtól, 

rezgéstől védendő lakóépület. 

 

Fentiek értelmében, a megkeresésben megjelölt, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. 

táblázat 3. pontjában foglalt „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” a szakkérdés vizsgálata és a 

rendelkezésemre álló dokumentáció alapján – álláspontom szerint – a folytatni kívánt tevékenységet 

tekintve az előzőekben részletezett a-e) pont figyelembevétele mellett kizáró ok nem vélelmezhető. 

 

Szakmai véleményem kialakítása során figyelembe vettem az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 45. § (1)-(2) bekezdéseiben, 46. §-ában, az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b), d), f) és h) pontjaiban, a vízbázisok, a 

távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről rendelkező 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében, 6. § c) pontjában, a kémiai biztonságról 

szóló 2000. évi XXV. törvény 20. § (3) és 28. § (3) bekezdéseiben, a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 39. § (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 

feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) és 5. § (2) bekezdéseiben, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1) és 5. § (2) bekezdéseiben, a 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 225/2015. 

(VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében, valamint a fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 

36. § (1)-(4) és 39. § (2) bekezdéseiben foglaltakat. 

 

Szakmai véleményemet a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály előtt folyamatban lévő, egységes környezethasználati engedély 

időbeli hatályának lejárta miatti teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás keretében, a 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklete I. táblázatának 3. pontjában meghatározott feltételek 

szerint, az ott megjelölt szakkérdés vizsgálata tekintetében tettem meg.” 

 

II. „A Gyöngytojás Kft. tevékenységére vonatkozó, BO/16/10075-73/2016. számú egységes 

környezethasználati engedély időbeli hatályának lejárta kapcsán 2022. március 29. napján indult, 

teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban, a Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi 

Osztálytól (a továbbiakban: Környezetvédelmi Osztály) érkezett megkeresésre a Népegészségügyi 

Főosztály szakmai véleményt adott (iktatószáma: HE/NEF/0855-2/2022. kelt: 2022. április 28-án). A 

tevékenység további gyakorlásával összefüggésben, e szakvélemény a-e) pontjainak 

figyelembevétele mellett közegészségügyi, környezet- és település-egészségügyi szempontból kizáró 

ok nem merült fel. Az eljárás a környezetvédelmi hatóság hiánypótlási felhívását követően szünetelt, 
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majd a hiánypótlás benyújtása után folytatásra került, melynek során megküldött, HE/KVO/00953-

24/2022. iktatószámú megkeresésük a Heves Megyei Kormányhivatal internetes oldalán elérhetővé 

tett, Lévai Béla környezetvédelmi szakmérnök, szakértő által, Sámi Lajos környezetvédelmi szakértő 

és Lévai Martin okl. környezetmérnök közreműködésével készített „Hiánypótlás (HE/KVO/00953-

13/2022.) Gyöngytojás Kft. Gyöngyöshalász 021/5 és 021/9 hrsz-ú ingatlanokon üzemeltetett tojótelep 

egységes környezethasználati engedélyéhez” című, 2022. november 17-ei keltezésű 

dokumentációban foglaltak tekintetében szakkérdés vizsgálatára, szakvélemény kérésére irányult.  

  

A hiánypótlás értelmében a fenti jércenevelő és tojótelepen az egységes környezethasználati 

engedélyt módosító, HE/KVO/00019-28/2021. számú határozattal bővített kapacitású állapot nem 

valósul meg. A tojóházakban (1. és 2. számú ólak) egy-egy turnus 50-60 hétig termel. A 

jércenevelőben 4 rotációban volt nevelés. A technológia (telepítés, tartás, trágyakezelés, kitelepítés) 

változatlan. Új telepítés 2022. év áprilisában és szeptemberében történt. A kitrágyázást a szállításra 

vagy az átvételre/hasznosításra szerződött partner végzi. A rögzített alapadatokban (2021-2022.) a 

levegővédelmi hatásterület (bűz): 3 SZE/m
3
-re 218 m, 1 SZE/m

3
-re 300 m, a zajvédelmi hatásterület: 

nappal/éjjel: 154/350 m. A levegőbe jutó ammónia, véggáz, szilárd anyag kibocsátásra vonatkozóan a 

megfelelőség igazolására, pontosításként mérési és számított eredmények kerültek bemutatásra. A 

dokumentáció tartalmazza, hogy a korábbi, magasabb becsült zajadatokkal számított zajvédelmi 

hatásterület sem érintett védett létesítményeket, a zaj-környezeti hatásterület feltételezett kiterjedése 

módosult a mért zajszintekből következően. A telep környezetében hangnyomás-szinteket 2022. 

augusztus 17-én mértek. Lakóterület távolsága a dokumentáció szerint: 745 m. A telep zajvédelmi 

hatásterületének sugara nappal 22 m, éjjel 37 m. A hiánypótlás része a 2022. november 15-én kelt 

zajmérési jegyzőkönyv (száma: MZ-2022/4.).  

 

Fentiek értelmében, a rendelkezésemre álló dokumentációk, valamint „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” kiterjedő 

szakkérdés vizsgálata alapján, a jelen ügyben tett, HE/NEF/0855-2/2022. iktatószámú szakmai 

véleményemet a hiánypótlást követő megkeresésre is fenntartom. 

 

Szakmai véleményem kialakítása során a HE/NEF/0855-2/2022. számú szakvéleményben 

szerepeltetett jogszabályi helyeket vettem figyelembe.  

 

Szakmai véleményemet a környezetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal előtt 

indult, a Gyöngytojás Kft. tevékenységére vonatkozó, BO/16/10075-73/2016. számú egységes 

környezethasználati engedély időbeli hatályának lejárta miatti teljeskörű környezetvédelmi 

felülvizsgálati eljárás keretében, a HE/KVO/00953-24/2022. számú megkeresésben foglalt, a 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklete I. táblázatának 3. pontjában meghatározott feltételek szerint, az 

ott megjelölt szakkérdés vizsgálata tekintetében tettem meg.” 
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2.3. Talajvédelmi hatáskörben a Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály HE/NTO/01928-2/2022. számú szakvéleményében a tevékenység 

továbbfolytatásához kikötésekkel hozzájárult, az alábbi indokolás mellett: (A hiánypótlást követően 

kiadott HE/NTO/06293-2/2022. számú szakmai véleményében az indokolását fenntartotta, azt II. 

számú bekezdéssel kiegészítette.) 

I. „2022. április 20. napján hatóságomhoz érkezett a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály HE/KVO/00953-11/2022. iktatószámú 

megkeresése, melyben talajvédelmi szakvéleményt kér hatóságomtól a Gyöngytojás Kft. (3212 

Gyöngyöshalász, Fő út 25.), mint ügyfél kérelme alapján a Gyöngytojás Kft. 3212 Gyöngyöshalász 

021/5 és 021/9 hrsz. alatti ingatlanokon folytatott tevékenységre vonatkozó BO/16/10075-73/2016. 

számú egységes környezethasználati engedély időbeli lejárta miatti teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálati eljárásában. 

 

A megkereséshez csatolta a Lévai Béla környezetvédelmi szakértő (4024 Debrecen, Kandia utca 15.) 

által készített egységes környezethasználati engedély (dokumentáció címe: Egységes 

környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata a Gyöngytojás Kft. által 

üzemeltetett tojótelep működéséhez; készítés dátuma: 2022. március 27.). 

 

A benyújtott dokumentáció alapján talajvédelmi hatósági jogkörömben eljárva a termőföldön vagy 

azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás, illetve tevékenység engedélyezésére 

irányuló egységes környezethasználati engedély időbeli lejárta miatti teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálati eljárásban, talajvédelmi szakkérdés vizsgálata tárgyában a termőföld minőségi védelme 

tekintetében megállapítottam, hogy a tevékenységnek talajvédelmi szempontból akadálya nincs. 

 

A tárgyi ügyben felmerült talajvédelmi 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 fővárosi és 

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

25. § (1) bekezdése, 26. § és a 27. § (2) bekezdése, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal 

egységes ügyrendjéről szóló 3/2022. (II.11.) számú Kormánymegbízotti utasítás 1. melléklet 12. § és 

13. § alapján vizsgáltam meg. 

 

A termőföld minőségi védelme szakmai vélemény előírásait a termőföld védelméről szóló 2007. évi 

CXXIX. törvény 43. § (1), (3) bekezdések és a 48. § (1) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel adtam 

meg.” 

 

II. „2022. december 5. napján hatóságomhoz érkezett a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály HE/KVO/00953-25/2022. iktatószámú 

megkeresése, melyben talajvédelmi szakvéleményt kér hatóságomtól a Gyöngytojás Kft. (3212 

Gyöngyöshalász, Fő út 25.), mint ügyfél kérelme alapján a Gyöngytojás Kft. 3212 Gyöngyöshalász 

021/5 és 021/9 hrsz. alatti ingatlanokon folytatott tevékenységre vonatkozó BO/16/10075-73/2016. 

számú egységes környezethasználati engedély időbeli lejárta miatti teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálati eljárásában, hiánypótlást követően. 
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A megkereséshez csatolta a Lévai Béla környezetvédelmi szakértő (4024 Debrecen, Kandia utca 15.) 

által készített egységes környezethasználati engedély hiánypótlását (dokumentáció címe: Hiánypótlás 

(HE/KVO/00953-13/2022.) Gyöngytojás Kft. Gyöngyöshalász 021/5 és 021/9 hrsz.-ú ingatlanokon 

üzemeltetett tojótelep egységes környezethasználati engedélyéhez; készítés dátuma: 2022. november 

17.). 

 

A benyújtott dokumentáció alapján talajvédelmi hatósági jogkörömben eljárva a termőföldön vagy 

azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás, illetve tevékenység engedélyezésére 

irányuló egységes környezethasználati engedély időbeli lejárta miatti teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálati eljárásban, talajvédelmi szakkérdés vizsgálata tárgyában a termőföld minőségi védelme 

tekintetében megállapítottam, hogy a tevékenységnek talajvédelmi szempontból akadálya nincs. 

 

A tárgyi ügyben felmerült talajvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

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

bekezdése, 5. számú 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 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2022. (IX.22.) 

MvM utasítás 25. § (1) bekezdése, 26. § és a 27. § (2) bekezdése, valamint a Heves Megyei 

Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 16/2022. (XI.16.) számú főispáni utasítás 1. melléklet 

12. § és 13. § alapján vizsgáltam meg. 

 

A termőföld minőségi védelme szakmai vélemény előírásait a termőföld védelméről szóló 2007. évi 

CXXIX. törvény 43. § (1), (3) bekezdések és a 48. § (1) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel adtam 

meg.” 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi 

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35500/3814-1/2022. ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásában a tevékenység folytatásához tett előírásait az alábbiakkal indokolta. (A hiánypótlást 

követően kiadott 35500/3814-5/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az indokolását 

változtatások nélkül fenntartotta, azt II. számú bekezdéssel kiegészítette.) 

I. „A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály (3300 Eger, Szövetkezet u. 4., továbbiakban Környezetvédelmi 

Hatóság) HE/KVO/00953-9/2022. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a Gyöngytojás Kft. (3212 Gyöngyöshalász, Fő út 25.; KÜJ: 

103505271) részére a Gyöngyöshalász 021/5 és 021/9  hrsz. (KTJ: 102677509) alatti ingatlanon folytatott 

tevékenységére vonatkozó, BO/16/10075-73/2016. számú egységes környezethasználati engedélye 

időbeli hatályának lejárta miatt kezdeményezett teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatra irányuló 

eljárásban a szakhatósági állásfoglalás megadása céljából. 

A megkereséshez nem mellékeltek tervdokumentációt, azonban a Környezetvédelmi Hatóság honlapján 

biztosították Lévai Béla, környezetvédelmi szakértő (4024 Debrecen, Kandia u. 15. I/7.) által 2022. évi 

keltezéssel készített a „TELJES KÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA A GYÖNGYTOJÁS 

KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT TOJÓTELEP MŰKÖDÉSÉHEZ” című tervdokumentáció, illetve annak 

mellékletei hozzáférhetőségét. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján az egységes 
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környezethasználati engedélyezési eljárásban (tárgyi eljárásban) a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése annak megállapítása, 

hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz 

tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban 

meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a 

jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, valamint annak elbírálása, hogy a 

tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és 

állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesíthetők-e. 

Előzmények: 

A Gyöngytojás Kft., mint üzemeltető, a Gyöngyöshalász, 021/5 és 021/9 hrsz. alatti ingatlanokon 

jércenevelő és tojótelepet üzemeltet.   

A Kft. a Gyöngyöshalász 021/5 hrsz.-ú telephelyre a BO/16/10075-73/2016. számon kiadott egységes 

környezethasználati engedély alapján kapott egységes környezethasználati engedélyt, amelyet a 

tojótelep Gyöngyöshalász 021/9 hrsz.-ú ingatlanon 2021. évben benyújtott teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálattal történő bővítésével megújított. A bővített tojótelepre a Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya HE/KVO/00019-28/2021. 

számú határozattal módosította az egységes környezethasználati engedélyt, melynek érvényessége 

2022. 03. 31.-én lejárt. A Kft., mivel a tevékenységét tovább kívánja folytatni, Lévai Béla, 

környezetvédelmi szakértő által elkészített felülvizsgálati dokumentáció megküldése mellett az egységes 

környezethasználati engedély érvényességének meghosszabbítását kérelmezte a Környezetvédelmi 

Hatóságtól.  

A benyújtott tervdokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:  

A telephely kialakult, 021/5 hrsz.-ú részén, az engedéllyel rendelkező tojótelep működik 2019. 

novembere óta. A meglévő állattartó épületekben továbbra is tojástermelés és jércenevelés folyik. A 

tojóállomány gyakorlatilag a két 50 ezres nevelőépületben van elhelyezve. A 3880 ezres tojóházban a 

gyakorlatban nincs állattartás, azt távlatban sem tervezik. 

A tojóházakban a tartástechnológia nem változott a BO/16/10075-73/2016. számú határozatban 

rögzített, illetve a HE/KVO/00019-28/2021. számú határozattal megerősített technológiához viszonyítva. 

A tartástechnológia azzal pontosítható, hogy a jérceállomány tojástermelésbe állása határozza meg az 

egyes ólakban a termelési időszakokat. Ez ólanként eltérő időpontokra tevődik. Így viszonylag kevés (pár 

hónap) az átfedés, amikor mindkét tojóházban egyidőben van tojástermelés.    

A HE/KVO/00019-28/2021. számú EKHE határozatban elfogadott, a 021/9 hrsz.-ú ingatlanon tervezett 

50 ezer fh-es tojóház bővítés (3. sz. tojóház) még nem valósult meg. 

A tervezett tojóházban alkalmazott technológia teljes mértékben megegyezik a már működő tojóházak 

technológiájával mind épületszerkezet és berendezés, mind a tartás-, a termék és trágyakezelés 

technológiáját, műszaki megoldásait illetően. A 021/9 hrsz.-ú ingatlanon megépült a 6 egységből álló 

gabonatároló silótelep. A létesítmény teljesen zárt technológiával működik, már tisztított terményeket 

fogad be és ad ki, ebből eredően emisszióval nem rendelkezik.   

Vízellátás 

A telephelyen vezetékes vízellátás van, amely biztosítani tudja a jelenlegi és bővítéssel megvalósuló 

tojótelep többlet vízigényét is. A felhasznált víz a 2021-es év során 5000 m
3
 volt. Az állattartó 

épületekben az állatok itatásának technológiája nem változott. 
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Szennyvízkezelés: 

A technológia „száraz”, azaz technológiai jellegű szennyvíz nem keletkezik, mivel a turnusok végén a 

kitakarított, felsepert ólak padozatát, falait, berendezéseit nagynyomású, forró fertőtlenítőszeres 

permettel, majd gázosítással csirátlanítják. A fertőtlenítéskor ezáltal mosóvíz nem keletkezik. A 

trágyaszalagok nincsenek kapcsolatban a nevelő térrel, annak takarítását a szerkezet önműködően végzi 

az egyes lehúzásokkal. A szállítótálcák, ketrecek mosását nem a telephelyen végzik. 

A telephely rácsatlakozott a Gyöngyös-Adács irányú (az Apolló Gumigyárhoz épített) zárt szennyvíz 

gerinchálózathoz, így a kommunális szennyvizek biztonságos elhelyezése megoldódott.   

Trágyatárolás: 

A telephelyen trágyatárolás nem történik, mivel a trágyaeltávolítás a ketrecek alatti trágyaszalagokról heti 

1-2 alkalommal történik. 

A trágya a végtelenített szalagokról vízszintes keresztpályára majd ferde felhordóra kerül. Innen 

szállítójárműre jut, amely rakodást követően elszállításra kerül a telepről.  

A baromfitartásból keletkező trágya a 2021-es évben 3353 tonna volt. A trágyát részben szerződés 

alapján helyi Gazdálkodók veszik át és szállítják el a telephelyről. Ennek mennyisége 2706 tonna volt. A 

különbözet 647 tonna trágyát a Kft. saját földterületein helyezte el. A szállítás (az ólankénti 3 naponkénti 

ürítés következtében) folyamatosnak tekinthető. Azaz a trágya az ólak kiürítését követően azonnal 

elszállításra kerül. 

Csapadékvíz elvezetés: 

A telepjen a szilárd burkolatú úthálózathoz kapcsolódóan kiépült a csapadékvíz elvezetés rendszere 

(betonos árok és szikkasztó árkok). A csapadékvizek elhelyezése a szikkasztó árkokban és a 

zöldfelületeken természetes szivárgással és elfolyással megoldott. Előkezelést igénylő csapadékvizek 

nem keletkeznek a telepen.  

A telephely sérülékeny vízbázis védőterületet, hidrogeológiai védőidomot nem érint. 

A legközelebbi vízbázis a Gyöngyös Városi Vízmű 50 éves elérési idejű (hidrogeológiai „B”) 

védőzónájának határa mintegy 1500 m-re Ny-i irányban, talajvíz áramlási iránnyal ellentétesen található. 

A terület a VITUKI 1:100 000 méretarányú szennyeződés érzékenységi térképe alapján a felszín alatti 

vizek állapota szempontjából 2. azaz érzékeny besorolású. 

A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló mód. 

43/2007. (VI.1.) FVM rendelet alapján az érintett ingatlan nitrátérzékeny területen található. 

A telephely nem található nagyvízi mederben. A legközelebbi felszíni vízfolyás (Külső-Mérges-patak) 

telephelytől mért távolsága 100 m feletti (~ 500 m-re K-i irányban). 

Hatáskörünkbe tartozó szakkérdések tekintetében előírásaink betartása mellett a szakhatósági 

hozzájárulás kiadható.  

Előírásaimat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 

rendelkező 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 

cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 

59/2008. (IV. 29.) FVM alapján tettem.  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500053.tv#lbj0id8ded
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A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

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

pontja alapján az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) 

bekezdése szerint eljárva adtam meg. 

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § 

(1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja 

állapítja meg.” 

II. „A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály (3300 Eger, Szövetkezet u. 4., továbbiakban Környezetvédelmi 

Hatóság) HE/KVO/00953-9/2022. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a Gyöngytojás Kft. (3212 Gyöngyöshalász, Fő út 25.; KÜJ: 

103505271) részére a Gyöngyöshalász 021/5 és 021/9 hrsz. (KTJ: 102677509) alatti ingatlanon folytatott 

tevékenységére vonatkozó, BO/16/10075- 73/2016. számú egységes környezethasználati engedélye 

időbeli hatályának lejárta miatt kezdeményezett teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatra irányuló 

eljárásban, hiánypótlást követően, a szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.  

A megkereséshez nem mellékeltek tervdokumentációt, azonban a Környezetvédelmi Hatóság honlapján 

biztosították Lévai Béla, környezetvédelmi szakértő (4024 Debrecen, Kandia u. 15. I/7.) által 2022. évi 

keltezéssel készített a „HIÁNYPÓTLÁS (HE/KVO/00953-13/2022.) GYÖNGYTOJÁS KFT. 

GYÖNGYÖSHALÁSZ 021/5 és 021/9 HRSZ.-Ú INGATLANOKON ÜZEMELTETETT TOJÓTELEP 

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYÉHEZ” című tervdokumentáció, illetve annak 

mellékletei hozzáférhetőségét.  

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásban (tárgyi eljárásban) a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése annak megállapítása, 

hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz 

tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban 

meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a 

jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, valamint annak elbírálása, hogy a 

tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és 

állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesíthetők-e.  

Előzmények:  

A Gyöngytojás Kft., mint üzemeltető, a Gyöngyöshalász, 021/5 és 021/9 hrsz. alatti ingatlanokon 

jércenevelő és tojótelepet üzemeltet.  

A Kft. a Gyöngyöshalász 021/5 hrsz.-ú telephelyre a BO/16/10075-73/2016. számon kiadott egységes 

környezethasználati engedély alapján kapott egységes környezethasználati engedélyt, amelyet a 

tojótelep Gyöngyöshalász 021/9 hrsz.-ú ingatlanon 2021. évben benyújtott teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálattal történő bővítésével megújított. A bővített tojótelepre a Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya HE/KVO/00019-28/2021. 

számú határozattal módosította az egységes környezethasználati engedélyt, melynek érvényessége 

2022. 03. 31.- én lejárt. A Kft., mivel a tevékenységét tovább kívánja folytatni, Lévai Béla, 

környezetvédelmi szakértő által elkészített felülvizsgálati dokumentáció megküldése mellett az egységes 

javascript:njtDocument('206388.350404');
javascript:njtDocument('199170.338647');
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környezethasználati engedély érvényességének meghosszabbítását kérelmezte a Környezetvédelmi 

Hatóságtól. Az eljárás során Igazgatóságom 35500/3814-1/2022.ált. számon szakhatósági 

hozzájárulását előírásokkal megadta.  

A benyújtott hiánypótlási dokumentáció alapján „Az eltelt időszakban ugyanakkor olyan helyzet alakult ki, 

hogy a tojótelep HE/KVO/00019-28/2021. sz. határozattal bővített kapacitású állapota nem valósul meg, 

így a tevékenység állattartásra vonatkozó kapacitásadataira az eredeti, BO/16/10075-73/2016. számon 

kiadott engedélyes állapot vonatkozik újra.” Egyebekben a dokumentációból megállapítható, hogy az 

állattartó telep vízellátása, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetése, valamint a trágya tárolása, elhelyezése a 

már engedélyezett módon történik a továbbiakban is, ezért hatáskörünkbe tartozó szakkérdések 

tekintetében a korábban kiadott szakhatósági hozzájárulás fenntartható. 

Előírásaimat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 

rendelkező 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 

cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 

59/2008. (IV. 29.) FVM alapján tettem. A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló 

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

melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg. Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi 

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

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a 

Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.” 

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Jegyzője a tevékenység továbbfolytatásával kapcsolatosan 

nyilatkozatot nem tett. 

A közlemény kifüggesztésének időtartamán belül és az eljárás folyamán a tevékenységgel kapcsolatban 

nem érkezett észrevétel sem az érintett település jegyzőjéhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz. 

A fentiek alapján, a benyújtott dokumentációban foglaltak, illetve a szakhatósági állásfoglalások 

figyelembevételével Engedélyes részére, a 3212 Gyöngyöshalász, 021/5 hrsz. és 021/9 hrsz. alatti 

telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozóan az egységes környezethasználati engedélyt 

megadtam. 

Az engedély érvényességi idejét a Khvr. 20/A. § (1) bekezdése figyelembevételével állapítottam meg. A 

kötelező felülvizsgálat időpontját a Khvr. 20/A. § (4) bekezdése alapján írtam elő. 

A Khvr. 20. § (3) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság hatáskörébe tartozó – külön 

jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell 

foglalni és a 20/A. § (3) bekezdése értelmében az engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön 

jogszabályi előírások szerint kell megállapítani. 

 

Jelen engedélybe a levegőtisztaság-védelmi engedélyt is belefoglaltam, tekintettel arra, hogy az 

érintett telephelyen a Környezetvédelmi Hatóság hatáskörébe tartozó levegőtisztaság-védelmi 

szempontból engedélyköteles tevékenységet végez, melynek érvényességi idejét a 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rend. 25. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg. 

A határozatot a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja, a 70. §-a és a 71. § (1) bekezdés c) pontja, a Khvr. 

18-21. §-a és a 11. sz. melléklet figyelembevételével, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási 
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feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 

és 5.§ (2) bekezdése, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése és 6.§ (2) bekezdése által 

biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdésének 

rendelkezései szerint hoztam meg. 

Az eljárás költsége Engedélyest terheli, amely az eljárás során megfizetésre került. Hatóságomnak 

fizetési kötelezettsége nem keletkezett, mivel az ügyintézési határidőt megtartotta. 

Az Ákr. 124.- 129. § -ai alapján, az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, 

a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § 

(1) bekezdés 2. pontja szerint az eljárás költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 14/2015. 

(III. 31.) FM rendelet 5. § (3) és (6) bekezdései, 3. számú mellékletének 7., 10.1. és 10.3. pontjai 

figyelembevételével állapítottam meg, megfizetésének módjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 9. § d) 

pontja rendelkezik. 

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 21. § (8) bekezdése alapján rendelkeztem. A 

Környezetvédelmi Hatóság a határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése valamint az Ákr. 89. §-a alapján 

közhírré teszi. 

A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A 

keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam meg. Az elektronikus 

ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a állapítja meg. Az azonnali jogvédelemről a  

Kp. 50-55. §-a rendelkezik. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § 

(1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi 

CLXI. törvény 21. § (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi 

területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. 

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a 

szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről 

szóló utasítás rendelkezésein alapul. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint 

Ignácz Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából: 

 

  

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 

 

Kapják: ügyintézői utasítás szerint 
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