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KÖZLEMÉNY 

 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény ( Kvt.) 71. § (1) bekezdése b) pontja, (3) 

bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) 21. § (9) bekezdése értelmében a döntéséről 

készült közleményt az alábbiak szerint közhírré teszi. 

 

 

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

Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

 

Az ügy száma: HE/KVO/000121/2021.  (HE/KVO/01533/2020.) 

 

Az ügy tárgya: Poroszló, 093/7, 093/9, 093/10 hrsz. alatti intenzív állattartó telep működésére 

vonatkozó egységes környezethasználati engedély ötéves felülvizsgálatára irányuló eljárás 

 

Kérelmező: Telekhalmi Major Kft. (5331 Kenderes 0308/1 hrsz.) 

 

A környezetvédelmi és környezetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási 

Hivatal fenti tárgyban lefolytatott környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást a HE/KVO/000121-2/2021. 

számú határozatával lezárta.  

 

 

A határozat rendelkező része:  

 

I. A Telekhalmi Major Kft. (5331 Kenderes 0308/1 hrsz. KÜJ: 103392497) -a továbbiakban Engedélyes - 

Poroszló 093/7, 093/9, 093/10 hrsz-ú ingatlanokon lévő telepen (KTJ: 100796664) folytatott 

nagylétszámú állattartási tevékenységre (KTJlétestmény: 101780002) vonatkozó felülvizsgálatát 

 

jóváhagyom. 

 

A tevékenységére vonatkozó, BO/16/721-8/2016. számú egységes környezethasználati engedélyt 

(a továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak tekintetében 

 

módosítom. 
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a) Az alaphatározat I. fejezetben az Engedélyezett kiépített koca férőhely és az Engedélyezett 

kiépített férőhely 30 kg-on felüli sertések számára sorokat törlöm és helyette az alábbiakat 

rögzítem: 

Engedélyezett kiépített férőhelyek száma: 8481 db 

b) Az alaphatározat I. fejezet 2. Az alkalmazott technológia és a környezeti igénybevétel 

pontjában A telep kiépített és a ténylegesen igénybevett kapacitása megnevezésű táblázat 

Ténylegesen betelepített állatok száma (max) (db) oszlopában az összesítő sor feletti fiaztató 

(2 db) [1-2 számú épületek] sorhoz tartozó 144 értéket 136-ra cserélem. 

c) Az alaphatározat I. fejezetének 2. Az alkalmazott technológia és a környezeti igénybevétel 

pontjában Környezeti igénybevétel címet követően az alábbiakat rögzítem: 

A felülvizsgálati időszakban (2015 – 2019) felhasznált anyagok és jellemző kibocsátások:  

 2015 2016 2017 2018 
2019 

Állatlétszám (db) 1 643 5 758 6 654 6 812 
6 411 

Víz felhasználás (m
3
) 5 832 8 352 9 580 18 821 

16 642 

Áram felhasználás (kWh) 132 057 374 779 377 225 457 681 
342 335 

Gázfogyasztás (m
3
) 13889 79446 61244 58617 

37214 

Takarmány (t) 631 745 3 160 465 3 770 655 3 878 900 
2 522 535 

Hígtrágya (m
3
) 4 878 6 680 7 700 15 075 

10 500 

 

d) Az alaphatározat I. fejezetének 2. Az alkalmazott technológia és a környezeti igénybevétel 

pontjában a Környezeti igénybevétel fejezetben a Levegőterhelés cím alatt szereplő adatokat 

törlöm és helyette az alábbiakat rögzítem: 

A sertéstelepet mezőgazdasági területek övezik, távolabbi környezetében falusias lakóövezetek 

találhatóak. Miután a telephely környezetében levegőterheltségi mérés nincs, a levegőtisztaság-

védelmi alapállapot meghatározásához, Poroszló község és a 33. sz. közút közelségére tekintettel 

elsődlegesen a térségi Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) 2018. évi automata-

adatbázis eredményei lettek figyelembe véve. A telephely területe 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 mérőhálózat 

adatai, illetve a térség levegőterheltségi besorolása alapján a környezeti levegő a sertéstelep által 

levegőt terhelő anyagaira jelentős levegőterhelhetőségi tartalékkal rendelkezik. 

 

A környezeti levegő használata az állattartásból (sertéstenyésztés, trágyakezelés), illetve a 

telephelyen belüli anyagmozgatásból, illetve közlekedésből ered. 

 

Állattartásból származó levegőterhelés 

A sertés tartás/nevelés 16 db sertésnevelő épületben (ebből 6 db azonos kialakítású hizlalda, 6 db 

kocaszállás) történik. Az épületek padozata aszfalt, beton rács. Fűtéssel kizárólag 2-2 db batéria és 
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fiaztató üzemel, a hizlaldákban és kocaszállásokon fűtést nem alkalmaznak. A batériákban egyenként 

2-2 db GEOS 8,5 kW hőlégbefúvó használható; a fiaztatókat 150 W-os elektromos infrákkal fűtik. Az 

istállókat (csak szükség esetén) mesterségesen szellőztetik. A szellőző ventilátorok száma összesen 

150 db. Az összes légszállítás 1092 ezer m
3
/h. A mesterséges szellőzés kibocsátó felületei ill. 

természetes szellőzés esetén az istállók felületei diffúz források. A levegőkörnyezetbe diffúz módon, 

a szellőzés légáramával az állattartás során keletkező NH3, CH4, N2O, bűz (élettevékenységekből, 

trágyabomlásból), illetve porok: PM (tápból kiporzott anyagok) jutnak. 

 

Az épületekben kiépített trágyalagúna rendszer van; gravitációs és búvárszivattyús csatornarendszer 

vezeti a hígtrágyát gépi szeparátorra, és a 10800 m
3
 kapacitású HDPE fóliával szigetelt 

trágyamedencébe. Innen átmeneti tározás után szántóföldi kultúrákra juttatják. A sertéstelepi 

hígtrágya kezelés/tározás diffúz bűzhatású összesített kibocsátási felülete 3900 m
2
. 

Az istállók mellett szociális épület, trágya-tárolók/kezelők/átemelők, silók, takarmánykonyha, 

dögkamra, aknák is üzemelnek, ezek illetve a telephely gépészeti berendezéseinek jelentéktelen a 

levegőterhelő hatása. 

 

Istállóépületek levegőterhelése: 

A tüzeléstechnikai levegőterhelés 80000 m
3
/h földgázfelhasználás esetén CO: 57 kg/év, NOx: 106 

kg/év. 

Takarmány- és alomkezelés levegőterhelése: 

A takarmány beszállítás tervezetten naponta történik. Kiporzást okoz a takarmány kitárolása, 

szállítása, adagolása, takarítás, stb. A felhasználások figyelembevételével, 20 g/t porzási 

veszteségek esetén a szilárdanyag (PM) kibocsátások mennyisége 25 kg/év. 

 

A sertéstartás összesített levegőterhelése: 

A sertésólak kibocsátása a számítások alapján NH3: 14126 kg/év, CH4: 7902 kg/év, N2O 1841 kg/év. 

 

A bűzkibocsátás: 

A sertéstartás és a trágyakezelés együttes szagkibocsátása: az istállók esetén (16 db) 38700 SZE/s, 

hígtrágyatározók esetén 15500 SZE/s. A tervezett szagkibocsátás 54200 SZE/s értékűnek 

becsülhető. 

 

Szállítás, közlekedés 

A Sertéstelepen 1 db JCB típusú homlok rakodó (52 kW) dolgozik. A gépjárműforgalom évente táp 

alapanyag beszállítás esetén 156 alkalom, állatszállítás esetén 80 alkalom, hígtrágya kiszállítás 

esetén 50 alkalom, kommunális hulladék szállítás esetén 52 alkalom, szennyvíz szállítás 2 alkalom, 

állati hulla elszállítás esetén 104 alkalom. A becsült jármű-forgalom évente 444 alkalom. 

Alkalmanként a telephelyi szállítási távolság 200 m. A dízel üzemű erőgépek és a belső szállító 

járművek diffúz levegőterhelést okoznak az alábbi számított értékek szerint:  

 

Légszennyező 

anyag 
SO2 CO NOx PM CH 

Erőgépek/járművek 

tervezett (kg/év) 
12 200 240 12 40 

 

Ezen kibocsátások kb. 10-szerese a szállítási közutak levegő-környezetét terheli. 
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Éghajlatvédelem 

Az tervfejezetben bemutatásra került a sertéstelep működésének klímakockázata. A klímakockázat 

tervfejezet alapján megállapítható, hogy a környezetvédelmi és műszaki előírások betartása mellett a 

sertéstelep működése során keletkezett légszennyező anyagok nem terhelik olyan mértékben a 

légkört, amely a terület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodóképességét jelentősen befolyásolná. 

 

e) Az alaphatározat I. fejezetének 2. Az alkalmazott technológia és a környezeti igénybevétel 

pontjában a Környezeti igénybevétel fejezetben a Hatásterület cím alatt szereplő adatokat 

törlöm és helyette az alábbiakat rögzítem: 

Az sertéstelep üzemeltetése során terjedésszámítási modell segítségével és a levegő védelméről 

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

pontja alapjánaz istállók szellőzőkürtőin távozó légszennyezőanyagokközvetlen hatásterületének 

sugara az alábbi:  

- N2O: 124 m 

- NO2: 57 m 

- PM10: 23 m  

- NH3: 252 m 

A sertéstelep üzemeltetéséből származó légszennyezés hatásterületét az istállóépületek és a 

hígtrágya tározók együttes szagemissziója (bűz)határozza meg. A sertéstelep bűzvédelmi 

hatásterülete a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 12.c d) pontja alapján (maximális 

állatlétszám esetén) a kibocsátó forrásoktól (állattartó épületek, hígtrágyatározó) összesítve 

302 m távolságban éri el a 3 SZE/m
3
 bűzkoncentráció értéket.  

A hatásterületen belül nem található védendő, emberi tartózkodásra szolgáló épület, valamint oktatási 

vagy egészségügyi létesítmény. A sertéstelephez legközelebb eső lakóingatlan Poroszló szélső 

lakóháza, kb. 2500 m távolságra található. 

 

Zajvédelmi szempontból a legközelebbi védendő ingatlan a Poroszló, Fő út 137. szám alatti 

lakóingatlan, 2527 méterre található falusias övezeti besorolású területen. Az előzetes számítások 

alapján a tevékenységhez köthető zajvédelmi hatásterület kiterjedése a telekhatártól számítva a 30 

dB-es határértéket figyelembe véve (Lf övezeti besorolású terület, éjjeli határérték) 554 méterben 

adódik. 

 

f) Az alaphatározat I. fejezet 3. Az elérhető legjobb technikának (BAT) való megfelelés pontjában 

foglaltakat törlöm és helyette az alábbiakat rögzítem: 

A telephelyen folytatott sertéstenyésztési tevékenységre az Európai Bizottságnak az ipari 

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

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

tekintetében történő meghatározásáról szóló Végrehajtási Határozata (2017.2.15.) vonatkozik. 
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1. Általános BAT-következtetések 

1.1 Környezetirányítási rendszerek (EMS) 

Az elérhető legjobb technika a BAT-

következtetés szerint 
A telepen alkalmazott technika Megfelelőség 

EMS (Környezetirányítási rendszerek) 

A környezeti teljesítményének javítása 

érdekében alkalmazott környezetirányítási 

rendszer 

1. a vezetőség, köztük a felső vezetés 

kötelezettségvállalása; 

2. olyan környezetvédelmi politika 

meghatározása a vezetőség részéről, 

amely a létesítmény környezeti 

teljesítményének folyamatos fejlesztését 

is magában foglalja; 

3. a szükséges eljárások, célkitűzések és 

célok tervezése és megvalósítása a 

pénzügyi tervezéssel és beruházással 

összhangban; 

4. eljárások megvalósítása, különös 

figyelmet fordítva az alábbiakra: 

a) felépítés és felelősség; 

b) képzés, tudatosság és hozzáértés; 

c) kommunikáció; 

d) a munkavállalók bevonása; 

e) dokumentálás; 

f) hatékony folyamatirányítás; 

g) karbantartási programok; 

h) készültség és reagálás vészhelyzet 

esetén; 

i) a környezetvédelmi jogszabályok 

betartásának biztosítása. 

5. a teljesítmény ellenőrzése és korrekciós 

intézkedések megtétele, különös 

tekintettela következőkre: 

- korrekciós és megelőző intézkedések; 

- nyilvántartás vezetése; 

A tevékenységre vonatkozóan 

környezetirányítási dokumentáció 

került kidolgozásra 

Megfelel 

6. az EMS és folyamatos alkalmasságának, 

megfelelősségének és hatékonyságának 

felülvizsgálata a felsővezetés részéről; 

7. tisztább technológiák fejlődésének 

követése; 

8. a létesítmény végső leszerelése esetén 

 

 

 

 

 

Környezetirányítási dokumentáció 

 

 

 

 

 

Megfelel 
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Az elérhető legjobb technika a BAT-

következtetés szerint 
A telepen alkalmazott technika Megfelelőség 

jelentkező környezeti hatások 

figyelembevétele az új üzem tervezési 

fázisában és teljes üzemi élettartama 

során; 

9. ágazati referenciaértékelés (pl. az EMAS 

ágazati referenciadokumentuma) 

rendszeres alkalmazása. 

 

Kifejezetten az intenzív baromfi- vagy 

sertéstenyésztési ágazat vonatkozásában a 

BAT-nak az EMS-be kell foglalnia a 

következő jellemzőket: 

10. zajvédelmi intézkedési terv (lásd 9. BAT); 

11. bűzszennyezés elleni intézkedési terv 

(lásd 12. BAT). 

alapján folyamatos a felülvizsgálat 

 

 

 

 

 

 

- zaj szempontjából védendő 

létesítmények a hatásterületen 

kívül helyezkednek el, ezért 

külön zajkibocsátás megelőzését 

szolgáló intézkedési terv 

alkalmazása nem szükséges. 

- Levegővédelmi szempontjából 

védendő létesítmények a 

hatásterületen kívül 

helyezkednek el, ezért külön 

bűzkibocsátás megelőzését 

szolgáló intézkedési terv 

alkalmazása nem szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem releváns 

 

 

 

 

 

1.2. Jó gazdálkodás 

Technika Alkalmazhatóság Megfelelőség 

Az üzem/gazdaság helyének megfelelő 

meghatározása és a tevékenységek helyére 

vonatkozó rendelkezések annak érdekében, 

hogy: 

• csökkentsék az állatok és az anyagok (a 

trágyát is ideértve) szállítását; 

• biztosítsák a védendő érzékeny 

területektől való megfelelő távolságot; 

• vegyék figyelembe az uralkodó éghajlati 

viszonyokat (pl. szél és csapadék); 

• mérlegeljék a gazdaság lehetséges 

jövőbeli fejlesztési kapacitását; 

• előzzék meg a vízszennyezést. 

Meglévőüzem. 

(megjegyzés: a hígtrágya a környező 

termőföldekere kerül kijuttatásra a 

telephely közvetlen környezetében 

nincs védendő érzékeny terület, 

illetve felszíni vízfolyás) 

Megfelel 
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Technika Alkalmazhatóság Megfelelőség 

A személyzet oktatása és képzése, 

különösen a következők vonatkozásában: 

• vonatkozó szabályozások, állatállomány 

tartása, állategészségügy és állatjólét, 

trágyakezelés, munkavállalók 

biztonsága; 

• trágya szállítása és kijuttatása; 

• tevékenységek tervezése; 

• veszélyhelyzeti tervezés és 

veszélyhelyzet-kezelés; 

• a berendezések javítása és 

karbantartása. 

A telep alkalmazottai 

megfelelőszakképesítéssel 

rendelkeznek, és 

folyamatosoktatásban részesülnek. 

A telephely rendelkeziüzemi 

kárelhárításitervel, amelyben 

foglaltakat a dolgozókoktatás 

keretében elsajátították. 

Megfelel 

Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan 

kibocsátások és 

események, például a víztestek 

szennyeződésének kezelésére. 

Ez a következőket foglalhatja magában: 

- a gazdaság vízvezeték-rendszerét és 

a víz-/szennyvízforrásokat feltüntető 

tervrajz; 

- cselekvési terv lehetséges problémák 

esetén (pl. tűz, hígtrágyatároló 

szivárgása vagy összeomlása, a 

trágyahalmokból való ellenőrizetlen 

elfolyás, olajkiömlések); 

- szennyezéshez vezető váratlan 

események kezelését szolgáló 

berendezések (pl. alagcsövek (dréncső) 

bedugaszolására szolgáló eszköz, 

védőárok, uszadékfogó az olajkiömlések 

ellen). 

A telephely rendelkezik üzemi 

kárelhárítási tervvel 
Megfelel 

Többek között a következő szerkezetek és 

berendezések ellenőrzése, javítása és 

karbantartása: 

• hígtrágyatárolók bármilyen károsodás, 

romlás vagy szivárgás esetén; 

• hígtrágyaszivattyúk, keverők, 

szeparátorok és öntözők; 

• a víz- és takarmányellátó rendszerek; 

• szellőztetőrendszer és hőérzékelők; 

• silók és szállítóberendezések (pl. 

szelepek, csövek); 1 

légtisztító berendezések (pl. rendszeres 

vizsgálattal). Ez kiterjedhet a gazdaság 

A dolgozók karbantartási terv 

alapján 

folyamatosan ellenőrzik a 

technológiai 

berendezéseket és folyamatosan 

karbantartják azokat. 

Megfelel 
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Technika Alkalmazhatóság Megfelelőség 

tisztaságára és a kártevők kezelésére. 

Az elhullott állatok oly módon való tárolása, 

ami megelőzi vagy csökkenti a 

kibocsátásokat. 

Az elhullott állati tetemeket 

elszállításig 

környezettől elzárt konténerben 

tárolják 

Megfelel 

   

1.3. Takarmányozás   

Összes kiválasztott nitrogén csökkentése   

Technika Alkalmazhatóság Megfelelőség 

A nyersfehérje-tartalom csökkentése 

nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, 

amely az energiaszükségletekre és az 

emészthető aminosavakra épül. 

A takarmányozásra használt 

tápoktartalmaznak az állatok 

szükségleteinekmegfelelően 

különböző aminosavakat,ill. 

enzimeket. A takarmány összetétele 

korcsoportoknak megfelelően 

folyamatosan változik, beltartalmilag 

optimalizált. 

Megfelel 

Többfázisú takarmányozás a tenyésztési 

időszak egyedi követelményeihez igazodó 

étrend kialakításával. 

A takarmányozás az állatok 

fejlettségiszintjének és súlyának 

figyelembe vételéveltörténik. 

Megfelel 

Szabályozott mennyiségű esszenciális 

aminosavak hozzáadása az alacsony 

nyersfehérje-tartalmú étrendhez. 

Aminosav fehérje arány változással 

érik 

el az optimális fehérje 

hasznosítást,szem előtt tartva a 

nyersfehérje tartalomcsökkentését. 

A takarmánykeverőben takarmány 

optimalizáló programot alkalmaznak, 

ami az aminósavakra állapítja meg 

az optimális összetételét a 

takarmányoknak. 

Megfelel 
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Technika Alkalmazhatóság Megfelelőség 

Az összes kiválasztott nitrogént csökkentő 

engedélyezett takarmány-adalékanyagok 

alkalmazása. 

Szükség szerint probiotikum adagolása 

történik. 

Megfelel 

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén kibocsájtás(kiválasztott N kg-ja/férőhely/év) 

Összes kiválasztott nitrogén, N-ben 

kifejezve. 

 

 

 

 

Koca (17,0-30,0)            12,3 

Hízósertés (7,0-13,0)       5,1 

Előhízó (1,5-4,0)              1,8 

Megfelel. 

 
 

 

Összes kiválasztott foszfor csökkentése   

Technika Alkalmazhatóság Megfelelőség 

Többfázisú takarmányozás a tenyésztési 

időszak egyedi követelményeihez 

igazodóétrend kialakításával. 

A takarmány összetétele 

korcsoportoknak megfelelően 

folyamatosan változik, beltartalmilag 

optimális, az állatok afejlődési 

szakaszaiknak megfelelő 

takarmánytkapják. 

Megfelel. 

Az összes kiválasztott foszfort csökkentő 

engedélyezett takarmány-adalékanyagok 

(pl. fitáz) alkalmazása. 

 

 

 

 

 

A takarmányhoz a foszfor minél 

tökéletesebb felszívódását elősegítő 

enzimeket adagolnak. 

Megfelel. 

Könnyen emészthető szervetlen foszfátok 

alkalmazása a takarmány hagyományos 

foszforforrásainak helyettesítésére. 

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor (kiválasztott P2O5 kg-ja/férőhely/év) 

Összes kiválasztott foszfor, P2O5-ben 

kifejezve. 

 

Koca (9,0-15,0) 0,38 

Hízósertés (3,5-5,4)     0,16 

Előhízó (1,2-2,2)          0,05 
Megfelel. 
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1.4. Hatékony vízfelhasználás 

Az elérhető legjobb technika a BAT- 

következtetés szerint 
A telepen alkalmazott technika Megfelelőség 

A vízfelhasználás nyilvántartása.. A vízfelhasználást mérik, arról 

nyilvántartástvezetnek Megfelel 

A vízszivárgás feltárása és javítása.. Karbantartási terv alapján, 

folyamatosellenőrzik a 

berendezéseket, hiba 

eseténazonnal javítják.. 

Megfelel 

Magasnyomású tisztítók használata az 

állatok tartásáraszolgáló hely és a 

berendezések tisztítására 

Takarítások alkalmával az 

épületekmagasnyomású, 

víztakarékos 

tisztítóberendezésselkerülnek 

tisztításra.. 

Megfelel 

A konkrét állatkategória szempontjából 

alkalmas berendezések(pl. önitató, kerek 

itató, itatóvályú) megválasztásaés 

használata a víz (ad libitum) 

elérhetőségének egyidejűbiztosítása mellett. 

Az ivóvízigényt víztakarékos 

önitatókbiztosítják, melyek az 

etetőkkel kombináltkivitelűek. 

Ezek megakadályozzák avíz 

elcsöpögését. 

Megfelel 

Az ivóvíz-berendezés kalibrálásának 

rendszeres ellenőrzéseés (szükség esetén) 

átállítása 

A berendezéseket 

folyamatosan ellenőrzik,ha 

szükséges javítják 

Megfelel 

A nem szennyezett esővíz tisztításra 

történőújrahasznosítása. 

Meglévő gazdaság. A magas 

beruházásiköltsége miatt nem 

alkalmazzák 

nem releváns 

 

1.5. Szennyvíz kibocsátás 

Az elérhető legjobb technika a BAT- 

következtetés szerint 
A telepen alkalmazott technika Megfelelőség 

Az udvar szennyezett területének lehető 

legkisebbre korlátozása. 

A zárt technológiának 

köszönhetően azudvaron 

szennyvíz nem keletkezik és 

oda 

nem jut ki. Fedett kifutó 

alkalmazása. 

Megfelel 

A vízfelhasználás minimalizálása. 

Takarítások alkalmával az 

épületek 

magasnyomású,víztakarékos 

tisztítóberendezésselkerülnek 

tisztításra. 

Megfelel 

A szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan 

szennyvízforrásoktól, amelyeket kezelni kell. 

A telephelyre lehulló 

csapadékvíz 
Megfelel 
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Az elérhető legjobb technika a BAT- 

következtetés szerint 
A telepen alkalmazott technika Megfelelőség 

hígtrágyával,szennyvízzel nem 

szennyeződik. 

A szennyvíz elvezetése erre rendelt 

tartályba vagy hígtrágyatárolóba. 

A kommunális szennyvizeket a 

telepenszigetelt aknákban 

gyűjtik, majdszennyvíztelepre 

szállítják. 

Megfelel 

Szennyvízkezelés A telepen szennyvízkezelést 

nem végeznek. 

A keletkező kommunális 

szennyvízszennyvíztisztító 

telepre kerül elszállításraés 

kezelésre 

Megfelel 

Szennyvíz kijuttatása (pl. öntözőrendszer, 

esőztető 

berendezés,mozgóöntözőberendezés, 

tartálykocsi, injektálás)alkalmazásával. 

A keletkező kommunális 

szennyvízszennyvíztisztító 

telepre kerül elszállításra. 
nem releváns 

 

1.6. Hatékony energia felhasználás 

Az elérhető legjobb technika a BAT- 

következtetés szerint 
A telepen alkalmazott technika Megfelelőség 

Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és 

szellőztetőrendszerek. 

Az állatok frisslevegő ellátása 

tetőkürtős ventilátorokkal, oldalablakba 

beépített elszívó ventillátor valamint 

természetes szellőzéssel történik. A 

ventilátorok alacsony fogyasztású, 

energiatakarékos berendezések. A 

szellőzés számítógép vezérelt, amely 

mindig az optimális hatásfokon tartja a 

berendezéseket. 

Megfelel 

A fűtő-/hűtő- és 

szellőztetőrendszerek, továbbá 

működtetésük optimalizálása, 

különösen, ahol légtisztító 

rendszereket alkalmaznak. 

Az állatok tartására szolgáló hely 

falainak, padozatának és/vagy 

plafonjának szigetelése. 

Az épületeken mennyezeti szigetelés 

van. 5 cm-es lépésálló nikecellel van 

leszigetelve. 

 

Energiahatékony világítás 

használata. 

Az épületekben energiatakarékos 

izzókat alkalmaznak, valamint az 

épületeken lévő ablakokon keresztül is 

jut be természetes fény az ólakba. 
Megfelel 

Természetes szellőzés alkalmazása 

Az állattartó épületekben természetes 

és mesterséges szellőzést alkalmaznak Megfelel 
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1.7. Zajkibocsátás 

Az elérhető legjobb technika a BAT- 

következtetés szerint 
A telepen alkalmazott technika Megfelelőség 

Kellő távolság biztosítása az 

üzem/gazdaság és az érzékeny 

terület között. 

A telep zajvédelmi hatásterületén belül 

védendő ingatlan nem található. Az 

állatok, takarmány, egyéb alapanyagok, 

hulladékok ki és beszállítása a nappali 

időszakra korlátozódik. 

Megfelel 

Berendezések elhelyezése 

A szellőzőventilátorok alacsony 

zajszintűek és az épületek tetején és az 

oldalablakokon kerültek beépítésre, 

ezáltal csökkentve a zajterhelést.  

 

A takarmánysilók közvetlenül az 

állattartó épületek mellett lettek 

elhelyezve minimálisra csökkentve a 

behordó csövek hosszát 

Megfelel 

Üzemeltetési intézkedések 

A berendezéseket csak tapasztalt 

személyzet működteti.  

 

A sertéstelepen csak a nappali 

időszakban végeznek tevékenységet. 

 

Az épületeken a nyílászárókat zárva 

tartják. 

 

Az éjjeli időszakban csak automata 

felügyelet van, ekkor csak a szellőző 

berendezés működik. 

Megfelel 

Alacsony zajszintű berendezések 

Alacsony zajkibocsátású és nagy 

hatásfokú ventilátorokat alkalmaznak. 

Takarmánykeverő nincs, a takarmány 

készen érkezik. 

 

A sertéstelepen alacsony zajszintű 

berendezéseket üzemeltetnek (pl. 

takarmánybehordó). 

Megfelel 

A zaj szabályozására szolgáló 

berendezések 

Az alacsony zajkibocsátású 

berendezések alkalmazása miatt 

további zajcsökkentő eljárásokat nem 

alkalmaznak 

Megfelel 
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1.8. Porkibocsátás 

Az elérhető legjobb technika a BAT- 

következtetés szerint 
A telepen alkalmazott technika Megfelelőség 

A porképződés csökkentése az 

állattartásra szolgáló épületekben 

A hígtrágyás tartástechnológiából 

következően az istállókban minimális 

por keletkezik. 

A takarmány beszállítása zárt tartályos 

rendszerű. A takarmánysilók feltöltését 

zárt rendszerben, pneumatikusan 

végzik. 

A silókból pneumatikus csővezetéken 

jut a táp az állatokhoz. A 

takarmányozás az állatok fejlettségi 

szintjének és súlyának 

figyelembevételével történik. 

Megfelel 

A porkoncentráció csökkentése az 

épületen belül; 

A nagy kivitelezési költsége miatt 

légtisztító berendezést nem 

alkalmaznak 

nem alkalmazzák 

A távozó levegő kezelése légtisztító 

berendezéssel 

A nagy kivitelezési költsége miatt 

légtisztító berendezést nem 

alkalmaznak. 

nem alkalmazzák 

 

1.9. Bűzkibocsátás 

Az elérhető legjobb technika a BAT- 

következtetés szerint 
A telepen alkalmazott technika Megfelelőség 

Kellő távolság biztosítása az 

üzem/gazdaság és az érzékeny 

területek között. 

A telephely levegővédelmi 

hatásterületén nincs védendő 

lakóház vagy más ingatlan. 

Megfelel 

Olyan állattartási rendszer, amely az 

alábbi elvek valamelyikére vagy azok 

kombinációjára épül: 

– az állatok és a felületek tisztán és 

szárazon tartása (pl. a takarmány 

kiömlésének elkerülése, a 

részlegesen rácsozott 

fekvőhelyekről a trágya eltávolítása); 

– a trágya kibocsátó felületének 

mérséklése (pl. fém vagy műanyag 

rácsok alkalmazása, vagy olyan 

csatornáké, ahol a trágya szabad 

felülete kisebb); 

– a trágya gyakori eltávolítása külső 

(fedett) trágyatárolóba; 

– a trágya hőmérsékletének 

Az alkalmazott takarmányozási 

technológia megakadályozza a 

takarmány és a víz szétszóródását, 

csöpögését, elfolyását. 

A padozatokról a trágyát rendszeresen 

eltávolítják. 

Megfelel 
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Az elérhető legjobb technika a BAT- 

következtetés szerint 
A telepen alkalmazott technika Megfelelőség 

csökkentése (pl. a hígtrágya 

hűtésével) és a beltéri hőmérséklet 

mérséklése; 

– a trágya felülete felett a levegő 

áramlásának és sebességének 

csökkentése; 

– az alom szárazon, aerob 

körülmények között tartása az almos 

tartáson alapuló rendszerben. 

A távozó levegő állattartásra 

szolgáló hely felőli oldalon történő 

eloszlatása, az érzékeny területtől 

távol. 

Az elszívó ventilátorok kürtője 

függőlegesen, a tetőgerinc fölött és az 

oldalsó ablakventilátorokban került 

beépítésre 

Megfelel 

A hígtrágya felkavarodásának 

minimálisra csökkentése. 

A tározóban a hígtrágyát csak a 

kijuttatás ideje alatt keverik. 
Megfelel 

A hígtrágya aerob rothasztása 

(levegőztetés) 

Hígtrágya feldolgozás nem történik. A 

hígtrágya talajvédelmi terv alapján 

közvetlenül szántóföldekre kerül 

kijuttatásra. 

Nem releváns 

Sávos kijuttatás, sekélyinjektáló 

vagy mélyinjektáló alkalmazása 

hígtrágya kijuttatásához. 

A hígtrágyát csévélődobos és 

injektálásos technológiával juttatják ki a 

termőföldre, amelyet azonnal 

beforgatnak a talajba (tárcsázás). 

Megfelel 

 

1.11. Kibocsátás szilárd trágya tárolásból 

Levegőbe történő ammóniakibocsátás csökkentése 

Az elérhető legjobb technika a BAT- 

következtetés szerint 
A telepen alkalmazott technika Megfelelőség 

A kibocsátó felület és a szilárd 

trágyahalom térfogatarányának 

csökkentése. 

A szeparátorról lekerülő szilárd trágya 

tömör, át nem eresztő padozaton kerül 

tárolásra, amely elvezetőrendszerrel és 

gyűjtőaknával került kialakításra a 

csurgalékvíz összegyűjtésdére. A 

tároló úgy került kialakításra, hogy 

minél kisebb legyen a kibocsátó felület. 

Megfelel 

A szilárd trágyahalom lefedése 
nem alkalmazzák.  

A szárított szilárd trágya 

mezőgazdasági épületben történő 

tárolása. 

A szilárd trágya fedett épületben kerül 

tárolásra 
Megfelel 
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Talajba és vízbe történő kibocsátások megelőzése 

Az elérhető legjobb technika a BAT- 

következtetés szerint 
A telepen alkalmazott technika Megfelelőség 

A szárított szilárd trágya 

mezőgazdasági épületben történő 

tárolása. 

A szilárd trágya fedett épületben kerül 

tárolásra. 
Megfelel 

Betonsiló alkalmazása a szilárd 

trágya tárolásához 

nem alkalmazzák  

A szilárd trágya tömör, át nem eresztő 

padozaton történő 

tárolása, amelyet elvezető rendszerrel 

és gyűjtőtartállyal 

szerelnek fel az elfolyás esetére. 

A szeparátorról lekerülő szilárd trágya 

tömör, át nem eresztő padozaton kerül 

tárolásra, amely elvezető rendszerrel 

és gyűjtőaknával került kialakításra a 

csurgalékvíz összegyűjtésdére. 

Megfelel 

Olyan tároló létesítmény kiválasztása, 

amelynek elegendő a kapacitása a 

szilárd trágya tárolásához olyan 

időszakban, amikor a kijuttatás nem 

lehetséges 

A tároló elegendő a kapacitással 

rendelkezik a szilárd trágya 

tárolásához olyan időszakban, amikor 

a kijuttatás nem lehetséges. 

Megfelel 

A szilárd trágya tárolása kültéri 

halmokban a felszíni vagy felszín 

alatti vízfolyásoktól távol, ahova 

esetleg a trágyából folyadék 

szivároghatna be. 

Nem kerül tárolásra Megfelel 

 

1.12. Kibocsátás hígtrágya tárolásból 

Levegőbe történő ammóniakibocsátás csökkentése 

Technika Alkalmazhatóság Megfelelőség 

A hígtrágyatároló megfelelő 

kialakítása és kezelése 

A szigetelt hígtrágyatározót alacsony 

telítettségi szint mellett működtetik. A 

hígtrágyatározóban lévő keverőt, csak a 

kijuttatás ideje alatt működtetik, ezzel 

minimálisra csökkentve a felkavarodást.  

 

A tározó kialakításánál figyelembe vették a 

kibocsátó felület csökkentését 

Megfelel 

A trágyatároló befedése. 

A tározó tetején természetes kéreg 

időszakosan 

alakul ki. 

Megfelel 
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Technika Alkalmazhatóság Megfelelőség 

A trágya savasítása. 

Trágya savasítást nem végeznek. 

Az ammóniatartalom csökkentésére 

baktériumokat alkalmaznak. 

nem alkalmazzák 

 

A talaj és a vizek hígtrágya begyűjtéséből, elvezetéséből, továbbá trágyatárolóból és/vagy 

földmedrű tárolóból (derítőből) származó szennyeződésének megelőzése 

Technika Alkalmazhatóság Megfelelőség 

Olyan tárolók alkalmazása, 

amelyek ellenállnak a mechanikus, 

vegyi és hőmérsékleti 

behatásoknak 

A hígtrágya elvezetés zárt, szivárgásmentes 

csatornarendszeren keresztül történik.  

 

A külső hígtrágya tározó szigetelt HDPE 

fóliával került kialakításra. A tárolókapacitás 

elegendő a féléves hígtrágya mennyiség 

benntartására. 

Megfelel 

Olyan tárolólétesítmény 

kiválasztása, amelynek elegendő a 

kapacitása a hígtrágya tárolásához 

olyan időszakban, amikor a 

kijuttatás nem lehetséges. 

Megfelel 

Szivárgásmentes létesítmények és 

berendezések építése a hígtrágya 

összegyűjtéséhez és szállításához 

(pl. aknák, csatornák, 

lefolyócsövek, szivattyútelepek).. 

Megfelel 

A hígtrágya tárolása földmedrű 

derítőben, amelynek át nem 

eresztő anyagból készül az aljzata 

és a falai, pl. agyag vagy műanyag 

béléssel látják el (vagy duplafalú). 

nem releváns 

Szivárgásészlelő (pl. 

geomembránt, szűrőréteget és 

elvezető csőrendszert tartalmazó) 

rendszer telepítése 

 nem alkalmazzák 

A tárolók szerkezeti épségének 

ellenőrzése legalább 

évente egyszer. 

A karbantartási tervnek megfelelően 

rendszeresen ellenőrzésre kerül. 
Megfelel 

 

1.13. Trágya feldolgozása a gazdaságban 

Az elérhető legjobb technika a BAT-

következtetés szerint 

A tervezett telepen alkalmazott 

technika 
Megfelelőség 

A hígtrágya mechanikus elkülönítése. Ez 

magában foglalja például a következőket: 

csigaprés-szeparátor; 

dekanter centrifuga; 

A telephelyen szeparátort alkalmaznak Megfelel 
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koaguláció–flokkuláció; 

szeparáció szitával; 

szűrőprés 

 

1.14 Trágya kijuttatása 

A hígtrágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése 

Az elérhető legjobb technika a BAT-

következtetés szerint 

A tervezett telepen alkalmazott 

technika 
Megfelelőség 

A hígtrágya hígítása 
A keletkező hígtrágya talajvédelmi 

hatóság által jóváhagyott talajvédelmi 

tervvel rendelkező termőföldekre kerül 

kijuttatásra. 

 

A kijuttatott mennyiségek a tervben 

meghatározott dózisok alapján történik. 

 

A hígtrágyát csévélődobos és 

injektálásos technológiával juttatják ki a 

termőföldre, amelyet azonnal 

beforgatnak a talajba (tárcsázás). 

Tárolás során a hígtrágyához nitrifikáló 

mikróbákat adagolnak az 

ammóniakibocsátás csökkentésére. 

 

Megfelel 

Sávos kijuttatás 

Sekélyinjektáló (nyitott vájatok) 

Mélyinjektáló (zárt vájatok). 

A trágya savasítása 

 

1.15. A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei 

Az elérhető legjobb technika a BAT-

következtetés szerint 
A telepen alkalmazott technika Megfelelőség 

Számítás a nitrogén és a 

foszfor anyagmérlegének 

alkalmazásával, a 

takarmányfogyasztás, az 

étrend nyersfehérje-tartalma, 

az összes foszfor és az állat 

teljesítménye alapján. 

N és P 

monitorozás 

Az anyagmérlegek 

összeállítására évente sor kerül. 
Megfelel 

Becslés a trágya teljes 

nitrogén- és 

foszfortartalmának 

elemzésével. 

N és P 

monitorozás 

Az anyagmérlegek 

összeállítására évente sor kerül. 

 

Esetenkénti mintavételezéssel 

megméretik a hígtrágya 

kiválasztott nitrogénfoszfor 

tartalmát és mérleget készítenek. 

Megfelel 



 18 

Az elérhető legjobb technika a BAT-

következtetés szerint 
A telepen alkalmazott technika Megfelelőség 

Az eredményeket figyelembe 

veszik a hídtrágya kihelyezésénél 

Becslés anyagmérleg 

alkalmazásával, a 

kiválasztás és az egyes 

trágyakezelési szakaszokban 

jelenlévő teljes (vagy teljes 

ammónia) nitrogén alapján. 

Ammónia 

kibocsátás 

monitorozása 

Az anyagmérlegek évente 

összeállítására kerülnek. 

. 

Megfelel 

Becslés kibocsátási 

tényezők alapján. 

Porkibocsátás 

monitorozása 

A technikákat nem alkalmazzák a 

mérések költsége miatt. 
 

légtisztító rendszer teljesítményének ellenőrzése 

az ammónia, a bűz és/vagy a por gazdaságra 

jellemző szokásos körülmények között történő, 

előírt mérési szabályzaton alapuló, EN-

szabványok szerinti vagy más olyan (ISO, 

nemzeti vagy nemzetközi szabványok szerinti) 

módszerekkel való mérése, amelyek 

tudományos szempontból ezzel egyenértékű 

minőségben tudják biztosítani az 

adatszolgáltatást. 

Légtisztító rendszert nem 

alkalmaznak a 

tartástechnológiából eredő 

alacsony porkibocsátás miatt. 

 

Vízfogyasztás, Villamosenergia-fogyasztás 

Tüzelőanyag-fogyasztás 

Folyamatos mérés és 

nyilvántartás vezetés történik a 

telephelyen 

 

A beérkező és távozó állatok száma, ideértve 

adott esetben a születést és az elhullást is. 

Megfelel Takarmányfogyasztás 

Trágyatermelés 
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2. Az intenzív sertéstenyésztésre vonatkozó BAT-következtetések 

2.1 A sertésólak ammónia kibocsátása 

Technika Állatkategória Alkalmazhatóság Megfelelőség 

Egy technika alkalmazása, 

amely a következő elvek 

egyikére vagy azok 

kombinációjára épül: 

- i. az ammóniakibocsátó 

felület csökkentése; 

- ii. a hígtrágya (trágya) 

kihordási gyakoriságának 

fokozása a külső tárolóba; 

- iii. a vizelet és a bélsár 

elkülönítése; 

- iv. az alom tisztán és 

szárazon tartása. 

Valamennyi 

sertés 

Teljes és részleges lagúnák 

alkalmazása. 

A takarmány összetétele 

korcsoportoknak megfelelően 

folyamatosan változik, beltartalmilag 

optimális, az állatok a fejlődési 

szakaszaiknak megfelelő 

takarmányt kapják. 

Megfelel 

BAT-AEL a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozóan 

Paraméter Állatkategória 
BAT-AEL ( 1 ) 

(NH3 kg-ja/férőhely/év) 
Megfelelőség 

NH3-ban kifejezett 

ammónia  

 

Koca (0,4 – 5,6 kg) 
3,15 

 

Megfelel  
Hízósertés  

(0,1 – 2,6 kg) 
1,3 

Előhízó (0,03-0,53) 0,47 

 

g) Az alaphatározat I. fejezet 4. Kibocsátási határértékek pontjának második bekezdését törlöm 

és helyette az alábbiakat rögzítem: 

 

Levegőtisztaság: 

A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem található, ezért kibocsátási 

határértékek megállapítására ennek vonatkozásában nem kerül sor. A D1 Sertéstelep diffúz 

légszennyező forrás (sertésólak, trágyatározó) okozta a bűzterhelésre a jelenlegi jogszabályok nem 

állapítanak meg kibocsátási határértéket. 

 

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. Az intenzív sertéstenyésztésre vonatkozó BAT-következtetéseket a határozat 

melléklete tartalmazza. 

 



 20 

A telephelyen a 30. BAT következtetés 2.1. táblázata alapján az egyes sertéstárolókból a levegőbe 

jutó ammónia kibocsátására vonatkozóan be kell tartani az alábbi táblázatban szereplő egyedi (BAT-

AEL) határértékeket: 

 

 

Paraméter Állatkategória BAT-AEL tartomány Egyedi BAT-AEL 

(NH3 kg-ja/férőhely/év) 

NH3-ban kifejezett 

ammónia 

Anyakocák (a malacokat 

is ideértve) rekeszekben  
0,4-5,6 3,15 

Hízósertés  0,1-2,6 1,30 

Utónevelt malac  0,03-0,53 0,47 

 

Takarmányozás: 

Az összes kiválasztott nitrogén- és ebből következően az ammóniakibocsátás 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) 

N-ben kifejezve 
Utónevelt malac  1,5-4,0 

Hízósertés  7,0-13,0 

Kocák (a malacokat is ideértve) 17,0-30,0 

 

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 

nitrogén 

(kiválasztott N kg-ja/férőhely/év) 

Az összes 

kiválasztott 

foszfor P2O5-

ben kifejezve 

Utónevelt malac  1,2-2,2 

Hízósertés  3,5-5,4 

Kocák (a malacokat is ideértve) 9,0-15,0 

 

h) Az alaphatározat II. fejezet A) a)pontjában az Általános előírások részhezaz alábbi új 

előírásokat rögzítem: 

 

13. A tárgyi sertéstelep működésével kapcsolatos, az Engedélyeshez benyújtott 

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. 
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14. A technológiának legkésőbb 2021. február 15-ig 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 2017/688/EU számú határozatban foglalt valamennyi 

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

 A sertéstenyésztésre vonatkozó teljes termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás 

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

folyamatból származó ammóniakibocsátás-csökkentést becsléssel vagy számítással kell 

megadni.) 

 Az istállók, levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a 30. BAT 

következtetésben nevesített technikák egyikét vagy kombinációját kell alkalmazni. 

 Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását a 24. BAT szerint legalább évi egy 

alkalommal el kell végezni. 

 A levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozását a 25. BAT szerint legalább évi egy 

alkalommal el kell végezni 

 Az egyes állattartó épületek porkibocsátásának monitorozását a 27. BAT szerint legalább évi 

egy alkalommal kell végezni. 

 

i) Az alaphatározat II. fejezet A) a)pontjában az Üzemelés idejére vonatkozó előírások 

Levegőtisztaság-védelmi szempontú részében az összes előírást törlöm és helyetteaz alábbi 

előírásokat rögzítem: 

 

1. Az sertéstelep területén a 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 az 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 jelentés részeként be kell nyújtani a 

Környezetvédelmi Hatóságnak. 

4. A bűzhatás csökkentése érdekében a sertéstartás minél gondosabb vízgazdálkodással a 

technológiai fegyelem betartásával, a keletkező hígtrágya mennyiségének csökkentésére kell 

törekedni.  

5. A keletkező hígtrágya hőmérsékletének alacsonyan tartásához az ólak megfelelő szellőzését 

biztosítani kell.  

6. A sertéstartás során a szellőztetés intenzitásának megfelelő megválasztásával a szaganyagok 

megkötésére alkalmas adalékanyagok hígtrágyába történő bekeverésével kell a bűzhatást 

csökkenteni. Az adalékanyagok felhasználásáról – a vásárlási számlák mellékelésével - 

üzemnaplót kell vezetni. 
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7. Az állattartó ólak szellőzői, nyitott nyílászárói, a trágyatároló és elhelyező területek helyhez kötött 

diffúz légszennyező forrásnak minősülnek, melyeket úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, 

hogy azokból a lehető legkevesebb légszennyező anyag (bűz) kerüljön a környezetbe. 

8. A hígtrágya keletkezéséről, felhasználásáról, az öntözött (trágyázott) terület megjelölésével 

üzemnaplót kell vezetni.  

9. A keletkező hígtrágya hőmérsékletének alacsonyan tartásához az ólak megfelelő szellőztetését 

biztosítani kell. 

10. A telephelyen keletkező trágya felhasználásáról, a trágya rendszeres elszállításáról a rotációt 

illetve a kitárolást követően azonnal gondoskodni kell, a hítrágya nem nitrátérzékeny 

mezőgazdasági területre kerülhet kihelyezésre környezetszennyezést kizáró módon, arra alkalmas 

speciális járművel. 

11. A környezetet irritáló bűzhatás megelőzésének érdekében a hígtrágya termőföldre történő 

kihelyezése csak az őszi és a tavaszi hónapokban végezhető március 1.-május 15. között és 

szeptember 15. után, 20ºC hőmérséklet alatt, hétvége illetve ünnepnapok kivételével. 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. § (2) bekezdése alapján a trágyát tilos kijuttatni október 31-től 

február 15-ig.  

12. A munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal írásban kell értesíteni a Környezetvédelmi 

Hatóságot. 

13. A hígtrágya kihelyezésénél figyelembe kell venni a szélirányt, a szélsebességet és a 

hőmérsékletet. 

14. A hígtrágya termőföldre történő kijuttatása csak injektáló berendezéssel végezhető. 

15. A hígtrágya fedését, talajba forgatását a szaghatás csökkentése érdekében a 306/2010. (XII.23.) 

Korm. rendelet 12. melléklet 3.4.4. pontja alapján a hígtrágya bedolgozását a mezőgazdasági 

területekre történő kihelyezést követő 4 órán belül el kell végezni. A 22. BAT 1.3. táblázatban 

foglaltaknak megfelelően, ha a feltételek nem kedveznek a gyorsabb bedolgozásnak azt legfeljebb 

12 órán belül kell elvégezni. 

16. A hígtrágya tárolóban a hígtrágya felkeverését minimálisra kell csökkenteni a természetes 

kéregképződés biztosítása érdekében, a hígtrágya csak közvetlenül a kijuttatás előtt 

homogenizálható. 

17. A hígtrágyatároló ürítését a folyadékfelszín alatt kell végezni. 

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

nyers fehérje tartalmát. 

19. 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. 

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

előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. 
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21. A telephely útjainak portalanításával meg kell akadályozni a diffúz légszennyezés képződését. 

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

 

j) Az alaphatározat II. fejezet A) a) pontjában az Üzemelés idejére vonatkozó előírások Földtani 

közeg védelme szempontjából tett előírások részében az alábbi új előírásokat rögzítem: 

 

9. A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A tevékenység végzése során olyan 

technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének 

lehetőségét.   

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

rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról 

folyamatosan gondoskodni kell. 

11. A környezethasználó a földtani közeg monitoring kötelezettségének ötévenként tegyen eleget. Az 

egységes környezethasználati engedély lejártát követően az újabb engedély kérelmezésekor az 

engedélyezési dokumentációnak tartalmaznia kell a telephelyre vonatkozóan a földtani közeg 

tekintetében elvégzett vizsgálatok eredményét és azok értékelését.A vizsgálandó komponensek 

köre: ammónia, nitrit, nitrát, fajlagos vezetőképesség. 

12. 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. 

13. A tevékenysége vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet a Környezetvédelmi Hatóság 

HE/KVO/00553-6/2020. számú határozatával hagyta jóvá, melynek érvényességi ideje 5 év. Az 

üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát ötévenként kell elvégezni és a Környezetvédelmi 

Hatósághoz jóváhagyásra benyújtani. Az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel 

összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változás estén az üzemi kárelhárítási tervet 60 

napon belül felül kell vizsgálni. 

 

k) Az alaphatározat II. fejezet A) a) pontjában az Üzemelés idejére vonatkozó előírások 

Zajterhelés elleni védelemre vonatkozó részében az alábbi új előírásokat rögzítem: 

 

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

rendelet (továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján: „Tilos a 

védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.” 

3. A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés alapján amennyiben a zajforrás 

üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 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 és egységes környezethasználati engedélybe foglalása iránti kérelmet kell 

benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz. 
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l) Az alaphatározat II. fejezet A) a) pontjában az Üzemelés idejére vonatkozó előírások 

Természet- és tájvédelemre vonatkozó részében az alábbi új előírásokat rögzítem: 

 

6. A tevékenységeket a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett kell végezni, a tevékenység 

területigényét a műszakilag indokolható legkisebb térmértékre szükséges csökkenteni.  

7. Fák, cserjék kivágására a fészkelési időszakon kívül, augusztus 15. és március 15. között kerülhet 

sor. 

8. A Cigány-fertő területén szaporodó védett kétéltűeket és az ott költő védett-, fokozottan védett 

madarakat a telep tevékenysége nem érintheti kedvezőtlenül. A madarak fészkelésének 

zavartalansága érdekében a nádasokban csak szeptember 1. és március 1. között lehet 

kaszálást, nádvágást végrehajtani. A fertőben természetes úton megálló vizek lecsapolása, 

valamint a talajfelszínt károsító munkák végzése tilos. 

9. A telep épületeiben vagy azok külsején fészkelő védett madarak (pl. mezei veréb, füsti fecske, 

házi rozsdafarkú) fészkeinek zavartalanságát biztosítani kell. A fészkek eltávolítása – bármilyen 

indokból – csak külön természetvédelmi engedély birtokában történhet meg. 

10. Javasolt a telephely tájba illesztése, a telephely körüli háromszintes (gyep, cserje, fa) 

takarónövényzet kialakításával. Növénytelepítés esetén őshonos, valamint a terület potenciális 

vegetációnak megfelelő növényekből kell válogatni. 

11. Az üzemeltetés során a telephelyen az inváziós és allergén növényfajok megtelepedését, 

elterjedését kaszálással meg kell akadályozni. Az özönnövények kaszálását – további területek 

megfertőzésének elkerülése érdekében – a növények magjainak beérése előtt, július, augusztus 

hónapban szükséges elvégezni. A levágott virágzó hajtásokat össze kell gyűjteni, és azok 

kényszer magérlelését meg kell akadályozni (pl. földtakarás alkalmazásával). 

12. Az időbeli korlátozásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, a természetvédelmi 

kezelésért felelős Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: BNPI) szakembereivel a 

helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha a 

tevékenység, beavatkozás természetvédelmi érdekek sérelme nélkül megvalósítható. Az 

egyeztetésekről jegyzőkönyvet kell felvenni és a természetvédelmi hatóságnak 8 napon belül meg 

kell küldeni. 

 

m) Az alaphatározat II. fejezet A) a) pontjában az Üzemelés idejére vonatkozó előírások 

Hulladékgazdálkodásra vonatkozó részében az alábbi új előírásokat rögzítem: 

 

9. A tevékenység során keletkező hulladékok – melyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. 

(VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további kezeléséről (annak 

átvételére feljogosított szervezet részére történő átadással) a vonatkozó, hatályos jogszabályok 

előírásainak megfelelően gondoskodni kell. 

10. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell 

végezni. 

11. A hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. Amennyiben a 

hulladékot lerakással ártalmatlanítják, akkor a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 
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kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben 

meghatározott alapjellemzést el kell készíteni.  

12. Veszélyes hulladék munkahelyi, vagy amennyiben szükséges üzemi gyűjtőhelyet kell az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet) 

foglaltaknak megfelelően kialakítani és az üzemeltetés során gondoskodni kell azok megfelelő 

műszaki állapotáról. 

13. Üzemi gyűjtőhely üzemeltetésére vonatkozóan a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 17.§ (3) 

bekezdése alapján szabályzatot kell készíteni és azt jóváhagyás céljából a Környezetvédelmi 

Hatóságnak megküldeni. Üzemi gyűjtőhely csak a Környezetvédelmi Hatóság jóváhagyását 

követően üzemeltető. 

 

n) Az alaphatározat II. fejezet A) a) pontjában az Üzemelés idejére vonatkozó előírások Mérésre, 

nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó részében  

 a 3, 4. és 6. számú előírásokat törlöm és helyette az alábbiakat rögzítem: 

3. A telephely szagvédelmi hatásterületének méréseken alapuló meghatározása érdekében két 

évente egy alkalommal – a nyári hónapokban – olfaktometriás szagemisszió mérést kell 

végezni a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 

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

VM rendelet 15. § (4) bekezdése szerint.  

4. A következő olfaktometriás szagemisszió mérés elvégzésének határideje 2021. augusztus 

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

Hatóság részére. 

6. Az adatszolgáltatásra köteles D1 jelű diffúz légszennyező forrás esetében az éves 

levegőtisztaság-védelmi jelentést (Légszennyezés Mértéke) ammónia, valamint metán 

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

teljesíteni. 

 

 az alábbi új előírásokat rögzítem: 

8. Naprakész üzemnaplót kell vezetni az állattartó telepen keletkező hígtrágya és a kihelyezett 

hígtrágya mennyiségéről, továbbá a kihelyezési időszak végén a hígtrágya tárolóban maradt 

hígtrágya mennyiségéről. 

9. Az üzemnaplót minden őszi (november 30.) és tavaszi (május 30.) félév végén le kell zárni és az 

adatrögzítéstől számított 5 évig meg kell őrizni. 

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

levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adatainak megváltozása esetén a bekövetkezett 

változásokat 30 napon belül a Környezetvédelmi Hatóság részére bejelenteni. 

 

o) Az alaphatározat II. fejezet A) a) pontjában az Üzemelés idejére vonatkozó előírások Mérésre, 

nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó részében tett előírásokat törlöm és helyette az 

alábbiakat rögzítem: 

 

1. Esetlegesen bekövetkező – földtani közeget érintő, azokat veszélyeztető – szennyezéssel járó 
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káresemény, havária esetén a jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak és az üzemi 

kárelhárítási tervet jóváhagyó határozat előírásainak megfelelően kell eljárni. 

2. A sertéstelep működése során bármely okból bekövetkező haváriáról, környezetet érintő 

rendkívüli eseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint 

annak elhárítására megtett intézkedésről 12 órán belül értesíteni kell a Környezetvédelmi 

Hatóságot. 

3. 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. 

 

p) Az alaphatározat II. fejezet A) b) Közegészségügyi hatáskörben pontjában tett 1, 2. és 3. 

előírást törlöm és helyette az alábbiakat rögzítem: 

 

1. A sertés telepi tevékenység további működése során a felszín alatti vizek minőségét, 

mennyiségét nem veszélyeztetetheti, az emberi fogyasztásra ivóvízként szolgáló felszíni és 

felszín alatti vizeket, vízbázisokat károsan nem befolyásolhatja. 

A telep saját kutas vízellátásának védőidomán belül a víz minőség megóvása érdekében a 

tevékenységből szennyezés (talajra, és a vizekbe) nem juthat. 

2. A humán egészségügyi fertőtlenítőszerek alkalmazásánál be kell tartani a biocid termékekre 

vonatkozó rendeletben foglaltakat. 

3. A tevékenységből eredő hatások (zaj-, és bűz levegőszennyezés) szinten tartását, és lehetőség 

szerinti csökkentését az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell. 

 

q) Az alaphatározat II. fejezet B) pontjában a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat előírásait az 

alábbiakkal egészítem ki: 

 

7. A telephelyen képződött trágya és trágyalé gyűjtésénél, tárolásánál termőföldre történő 

kijuttatásánál be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás 

és nyilvántartás rendjérőlszóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4-9. §-aiban foglalt, az alkalmazott 

tartástechnológiára vonatkozóan meghatározott Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait. 

8. A jóváhagyott kárelhárítási terv szükség szerinti karbantartását, felülvizsgálatátés módosítását, a 

90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 8. §, 9. §-ban foglaltak szerint kell végre hajtani. (A Heves 

Megyei Kormányhivatal által jóváhagyott terv HE/KVO/00553-6/2020. számú.) 

9. 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 szerinti helyes mezőgazdasági gyakorlat kötelező előírásait 

a hígtrágya kihelyezés során is be kell tartani. 

Felhívom a figyelmet, hogy a telephelyen keletkező hígtrágyát az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 

8. §-ban foglaltak alapján olyan trágyatárolóban kell gyűjteni, amely kapacitásának elegendőnek 

kell lennie legalább 6 havi trágya tárolására. 
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II. A módosítás a BO/16/721-8/2016. számú alaphatározat egyéb rendelkezéseit nem érinti. Az 

alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozat kizárólag a BO/16/721-8/2016. számú 

alaphatározattal együtt érvényes. 

 

III. 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 Hatóságnál, a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított harminc napon 

belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (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: 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. 

 

Az Indokolás kivonata: 

Engedélyes a 3388 Poroszló, 093/7, 093/9, 093/10 hrsz.alatti telephelyén történő nagylétszámú 

állattartási tevékenységre (sertéstenyésztés) vonatkozó, 2026. december 31. napjáig érvényes 

BO/16/721-8/2016. számú egységes környezethasználati engedélyének kötelező ötéves felülvizsgálata 

okán a Mertcontrol HL-LAB Kft. (4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.) által elkészített felülvizsgálati 

dokumentáció megküldése mellett, teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat lefolytatását kérte. Az 

engedélyezett technológián és a kapacitáson változtatni nem kívánt. 

 

Kérelme alapján 2020. november 7. napján környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt. 

 

A tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. számú melléklet 11. [Nagy létszámú 

állattartás; Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint b) 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések 

számára,c) 750 férőhely kocák számára] pontjai hatálya alá tartozik. 

 

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. 

 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, ezért az eljárás 

megindításától számított 8 napon belül, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Engedélyest 
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tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a hatóság a továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra 

vonatkozó szabályai szerint jár el. 

 

Az Ákr. és a Khvr. rendelkezéseinek figyelembevételével a Környezetvédelmi Hatóság a nyilvánosságot 

az eljárás megindulásáról tájékoztatta a közlemény ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos 

helyiségében lévő hirdetőtáblán, illetve a honlapján, valamint a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu 

honlapon történt közzétételével. 

 

A közlemény megjelenését követően az eljárás során a felülvizsgált tevékenységgel kapcsolatban a 

nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett. 

 

A benyújtott dokumentációt az Ákr. 36. § figyelembevételével megvizsgáltam és megállapítottam, hogy 

Kérelmező az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg az eljárás igazgatási szolgáltatási díj megfizetését 

nem igazolta, illetve a díjat nyilvántartásom szerint sem fizette meg, ezért HE/KVO/01533-4/2020. számú 

végzésben hiánypótlásra szólítottam fel, melynek Engedélyes 2020. november 17-én megküldött iratával 

eleget tett. 

 

Az Európai Bizottság 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. február 15-i (EU) 2017/302. számú 2017. február 21. 

napján kihirdetett végrehajtási határozata rendelkezik. 

Az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) szóló, Európai 

Parlament és Tanács 2010. november 24-i 2010/75/EU IRÁNYELVE14. cikk (3) bekezdése szerint Az 

engedélyben foglalt feltételeket a BAT-következtetésekből kiindulva kell megállapítani. 

15. cikk(3) bekezdés szerintaz illetékes hatóságnak olyan kibocsátási határértékeket kell meghatároznia, 

amelyek biztosítják, hogy normál üzemeltetési feltételek mellett a kibocsátások nem haladják meg a 

BAT-következtetésekről szóló, a 13. cikk (5) bekezdésében említett határozatokban foglalt elérhető 

legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szinteket, mégpedig az alábbiak egyike révén: 

a) olyan kibocsátási határértékek meghatározása, amelyek nem haladják meg az elérhető legjobb 

technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szinteket. E kibocsátási határértékeket az elérhető legjobb 

technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintekre vonatkozó időszakokkal azonos hosszúságú vagy 

rövidebb időszakokra vonatkozóan, az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási 

szintekre vonatkozó referenciafeltételekkel azonos feltételek mellett kell megállapítani; vagy 

b) az a) pontban említettektől az értékek, az időszakok és a referenciafeltételek tekintetében eltérő 

kibocsátási határértékek meghatározása. 

A b) pont alkalmazása esetén az illetékes hatóság legalább évente értékeli a kibocsátások 

ellenőrzésének eredményeit annak biztosítása érdekében, hogy a normál üzemeltetési feltételek melletti 

kibocsátások ne haladják meg az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szinteket. 

A 21. cikk (3) bekezdés szerintaz adott létesítmény fő tevékenységéhez kapcsolódó, a BAT-

következtetésekre vonatkozóan a 13. cikk (5) bekezdésével összhangban elfogadott határozatok 

kihirdetésétől számított négy éven belül az illetékes hatóságnak biztosítania kell, hogy:a) az érintett 

létesítményre vonatkozó engedélyben foglalt valamennyi feltételt újraértékeljék és szükség esetén 

frissítsék az ezen irányelvnek, és, adott esetben, különösen a 15. cikk (3) és (4) bekezdésének való 

megfelelés érdekében;b) a létesítmény megfeleljen ezen feltételeknek. 
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Az újraértékelés során figyelembe kell venni a létesítményre alkalmazandó minden, az engedély 

megadása vagy legutóbbi újraértékelése óta a 13. cikk (5) bekezdésével összhangban elfogadott új vagy 

felülvizsgált BAT-következtetést. 

 

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 

foglalt szakkérdést, továbbá 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. 

 

A fentiek alapján Engedélyes Poroszló, 093/7, 093/9, 093/10 hrsz. alatti intenzív állattartó telep 

működtetésére vonatkozó környezetvédelmi felülvizsgálatát jóváhagytam és a BO/16/721-8/2016. számú 

egységes környezethasználati engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam. 

 

A Khvr. 20.§ (3) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság hatáskörébe tartozó – külön 

jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell 

foglalni. A 20/A. § (3) bekezdés szerint az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek 

időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani. 

 

Ennek alapján az egységes környezethasználati engedélyben foglalt levegőtisztaság-védelmi engedélyt 

az alaphatározat érvényességi idejével megegyező időre, azaz 2025. január 31-ig megadtam. 

 

Határozatomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

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

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

a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a 73.§ (1) bekezdése és a Khvr. 20/A. § (4) és (12) 

bekezdése figyelembevételével, az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően 

hoztam meg. 

Az eljárás költsége Kérelmezőt terheli, amely a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetésre került. 

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

A közzététel napja: 2021. január 8. 

 

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság a határozatot megküldi az 

eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőjének, aki a környezetvédelmi hatóság által megjelölt 

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.  

 

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

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 
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