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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya 

alá tartozó környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásról 

 

 

Ügy száma:  HE/KVO/01533/2020. 

Kérelmező: Telekhalmi Major Kft. 

Ügy tárgya: Poroszló, 093/7, 093/9, 093/10 hrsz. alatti nagylétszámú állattartó telep működésére vonatkozó 

egységes környezethasználati engedély ötéves felülvizsgálatára irányuló eljárás 

A tevékenységgel érintett terület: Poroszló 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Poroszló 093/7, 093/9, 093/10. hrsz. 

 

 

A tevékenység jellemzői: 

Előzmények: 

A Telekhalmi Major Kft. (továbbiakban: Engedélyes) tulajdonában lévő 3388 Poroszló, 093/7, 093/9, 093/10 

hrsz. alatti állattartó telep BO-16/721-8/2016. számon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel 

rendelkezik, melynek érvényességi ideje: 2026. december 31.  

Az engedélyben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály előírta a kötelező felülvizsgálat 2020. november 30-ig történő elvégzését. Engedélyes ennek 

megfelelően a Mertcontrol HL-LAB Kft. által elkészített felülvizsgálati dokumentáció megküldése mellett 

teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat lefolytatását kérelmezte a Környezetvédelmi Hatóságtól. 

 

A tevékenység rövid leírása: 

Engedélyes Poroszló 093/7, 093/9, 093/10. hrsz. alatti telephelyén 2015-óta végez sertéstenyésztési 

(kocatartás, fiaztatás, süldőnevelés) tevékenységet, melyet a továbbiakban is, technológiai változtatások 

nélkül kíván folytatni az alábbiak szerint tervezett állatállománnyal: 

 sertés  db  

 hízó  3000 

 malac  2000 

 választott malac  128 

 koca  989 

 süldő  180 

 összesen  6279 
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A telephelyen 16 db sertésnevelő épület található (ebből 6 db hizlalda, 6 db kocaszállás), melyek részben 

aszfaltozott, részben betonrácsos kialakításúak. A takarmányozás az épületek előtt elhelyezett silókból 

történik, zömmel csigás vagy láncos behordó rendszerrel kialakított önetetőkkel. Az állatok itatása szintén 

automatikus, minden épületben víztakarékos szopókás rendszerű. 

A trágyakezelés szempontjából minden épület lagúnás kialakítású. A keletkezett hígtrágya az istállókból zárt 

csővezetéken keresztül a 10 800 m
3
 kapacitású HDPE fóliával szigetelt trágyamedencébe jut. A medencéből 

a hígtrágyát átmeneti tározás után szántóföldi kúltúrákra juttatják ki. 

Az épületek szellőztetése mesterséges módon, beépített ventilátorok segítségével történik. Fűtés az 1. és 2. 

sz. battériák, valamint az 1. és 2. sz. fiaztatók kivételével nem került kialakításra. 

A sertéstelepre (tervek szerint) ütemezetten történik a be/kiszállítás, de a ciklikus hízónevelés adottságaira 

tekintettel a kiszállítások időszakában az átlagot jelentősen meghaladó módon. A szállítások hagyományos 

(III. kategóriájú) tehergépkocsikkal történnek. A becsült jármű-forgalom: 444 alkalom/év. A szállítási útvonal 

döntő arányban a saját útvonalon és a 33. főúton, külterületen halad. Éjszakai szállítás nem történik. 

 

A telepen lévő jelenlegi dolgozói létszám 17 fő. A munkavégzés 1 műszakos munkarendben történik 7:00 – 

16:00 óráig. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2020. 11. 07. 

Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje: 65 nap 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése 

szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama. 

 

Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes 

Elérhetősége (e-mail): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

A Khvr. 20/A. § (4) bekezdése alapján Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai 

Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának 

kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától 

számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e 

rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi 

hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy 

legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetést felhasznál. 

 

Kérelmező 2020. november 6. napján előterjesztett kérelme és a benyújtott környezetvédelmi felülvizsgálati 

dokumentáció alapján az eljárás az Ákr. 37. § (2) bekezdése értelmében 2020. november 7. napján 

megindult. 

 

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 21. § (2) és (4) bekezdése szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az 

eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon, az 

ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá 

közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye 

szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát, illetve a 

mailto:tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu
http://www.magyarorszag.hu/
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feltételezhetően érintett települések jegyzőinek a közleményt. A jegyző gondoskodik a közlemény 

haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül történő közterületen és a helyben szokásos módon történő 

közhírré tételéről. 

A dokumentáció elektronikus úton HE/KVO/01533/2020. számon elérhető a Heves Megyei Kormányhivatal 

honlapján a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-

hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, a keltezést követő 30. napig. 

 

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz, vagy az illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közhírré tétel időtartama alatt, 21 napon 

belül. 

 

A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja: 

- megadja, vagy módosítja az egységes környezethasználati engedélyt, 

- a kérelmet elutasítja, vagy visszavonja az engedélyt. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. 11. 12. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 dr. Kovács Melinda 

 osztályvezető 
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