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H AT ÁR O Z AT  

 

1. Engedélyes megnevezése, azonosítók 

1.1 Engedélyes megnevezése:  Környei Agráripari Zrt. (továbbiakban: Engedélyes) 

1.2 Engedélyes székhelye:   2851 Környe, Irtás puszta 0597/7 hrsz  

1.3 Stat. számjel:    13749279-0111-114-11 

1.4 Telephelyének címe, amelyre az engedély vonatkozik:  

Sárpilis sertéstelep (Csorna major) 

7145 Sárpilis, 0129/5 hrsz. (továbbiakban: Telephely) 

1.5 EOV koordináták:   X: 150 049 Y: 594 090 

1.6 Környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ):   101890746 

1.7 Környezetvédelmi telephely azonosító (KTJ):  101307821 

1.8 Létesítmény azonosító (KTJlét):   101620052 

1.9 A tevékenység TEÁOR azonosítója:   0146 - sertéstenyésztés 

A tevékenység NOSE-P kódja:    110.05  

E-PRTR kód:     7. (a)  

2. Az engedélyezett tevékenység 

2.1 Engedélyes részére jelen határozatban foglalt feltételekkel a Tolna Megyei Kormányhivatal 

(továbbiakban: hatóság) 

egységes környezethasználati engedélyt ad 

„Nagy létszámú állattartás - Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely 

(30 kg-on felüli) sertések számára, valamint több mint 750 férőhely kocák számára” 

megnevezésű tevékenység végzésére, 

 jelen határozat 1.4 pontja szerinti Telephelyen a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

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

(továbbiakban: R.) 2. sz. melléklet 11. b) pontja alapján. 
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2.2 Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által 

kérelmezett tevékenységekre vonatkozóan – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – 

a hatóság megadottnak tekinti az alábbiakat: 

2.2.1 A telephely D1 diffúz forrás működtetési engedélyét jelen határozat mellékletében foglaltak 

szerint, a határozat 9. „Levegőtisztaság-védelmi előírások” fejezetében szereplő előírások 

betartása mellett. 

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

faviR.) 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti szennyező anyag elhelyezésének 

engedélyét – a meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, az állattartás során 

keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben. 

2.3 Az egységes környezethasználati engedély 2032. március 04-ig érvényes. 

2.4 Az egységes környezethasználati engedélyben megadott, külön jogszabályokban 

meghatározott engedélyek érvényességi ideje: 

2.4.1 2.2.1 pont szerinti légszennyező forrásokra vonatkozó működtetési engedély 2027. március 

04-ig érvényes.  

2.4.2 A szennyezőanyag elhelyezésének engedélye 2034. február 28.-ig érvényes. 

2.5 Az irányadó jogszabályokban, illetve jelen engedélyben foglalt környezetvédelmi 

követelmények és előírások teljesülésének felülvizsgálatát el kell végezni, és az erről szóló 

felülvizsgálati dokumentációt 2026. december 31-ig a hatósághoz be kell nyújtani, amely 

alapján a hatóság elvégzi az egységes környezethasználati engedélyben foglalt 

követelmények és előírások felülvizsgálatát. Ennek elmaradása esetén az egységes 

környezethasználati engedély visszavonható. 

2.6 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: 

Kvt.) 96/B. § (1) és (4) bekezdésére figyelemmel az Engedélyes éves felügyeleti díjat köteles 

fizetni, melynek mértéke egyszázezer forint. 

Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, tárgyév február 28. napjáig. 

2.7 Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a TO-04G/80/1643-23/2017. 

iktatószámú egységes környezethasználati engedély és annak módosításai érvényüket 

veszítik. 

3. A telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok 

3.1 A telephely elhelyezkedése: 

A sertéstelep Sárpilis település közigazgatási területén, a község belterületétől keleti irányban, 

attól kb. 300 m távolságra, a Sárpilis 0129/5 hrsz.-ú ingatlanon, a Csorna majorban található. 

Sárpilis helyi építési szabályozási terve szerint Kmgü-1 (Különleges mezőgazdasági üzemi 

terület) övezetben tartozik.  

A telephelyet déli irányban terményszárítási és terménytárolási tevékenységet folytató cég 

telephelye határolja, a többi irányban mezőgazdasági művelésű területek veszik körül. A 

legközelebbi lakóház nyugati irányban kb. 350 m távolságra található.  

A telep kerítéssel körülkerített, a bejutás nyugati irányból, egy zárható kapun keresztül 

történik.  

A környező területeken mezőgazdasági termelő tevékenységet végeznek, döntő többségben 

szántóföldi növénytermesztést.   



3 
 

Telephely létesítményei: 

Szám Megnevezés Férőhelyek 

száma 

(jelenlegi) 

Férőhelyek 

száma 

(tervezett) 

1.a.  Fiaztató (egyedi állás koca)  864  828  

1.b.  Vemhesítő (csoportos koca)  281  370  

Kan  9  9  

2.  Kocaszállás (csoportos koca)  3112  3059  

3.  Tervezett fiaztató (egyedi koca)  -  348  

4.a  Tervezett kocaszállás (egyedi állás 

koca)  

-  312  

4.b  Tervezett vemhesítő (egyedi állás koca)  -  1040  

Összes férőhely  4266  5966  

A telep további létesítményei:  

 Állati hulla és melléktermék tároló  

 Állatfelhajtó  

 Zárt összekötő folyosó  

 Szociális épület  

 Parkoló  

 Transzformátor  

 Kompresszorház  

 Vízkezelő  

 Szemestermény tároló  

 Takarmány konyha  

 Takarmánytároló silók  

 Hídmérleg  

 Terménytároló  

 Takarmánytároló silók (tervezett)  

 Kapu, kerékfertőtlenítő  

 Tűzivíz tározó (tervezett)  

 Veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtő, 
veszélyes anyag raktár  

 Nem veszélyes hulladék munkahelyi 
gyűjtő  

 Hígtrágya előtároló és átemelő 200 m
3
  

 Zárt hígtrágyatároló 1. 5000 m
3
  

 Zárt hígtrágyatároló 2. 5000 m
3
  

 Technológiai szennyvízgyűjtő akna 10 m
3
  

 Kommunális szennyvízgyűjtő akna 50 m
3
  

 Megszüntetendő termelőkút  

 Bontandó hidroglóbusz  

 Tervezett új termelőkút  

3.2 A telephely kapacitása: 

5.966 db férőhely 30 kg-on felüli sertések számára, 5.957 férőhely kocák számára 

3.3 A tevékenység leírása: 

A telepen csak szaporítási tevékenységet végeznek. A megszületett malacok kb. 21 napos 

korukig (7-8 kg) maradnak a telepen, majd ezt követően értékesítésre vagy a cég 

nevelőtelepeire kerülnek átszállításra.  

Meglévő állattartó épületek és létesítmények:  

Az 1. számú épületben vemhesítő és fiaztató rész is működik. A tenyészkocák 

megtermékenyítése mesterséges úton, a vemhesítő épületrészben történik. Az állatok a 

megtermékenyítés alatt egyedi kutricában, előtte és utána csoportosan vannak elhelyezve. Ez 

az épület ad helyet elkülönített részen a keresőkanok számára. A vemhes kocák a 

megtermékenyítést követően a 2. számú kocaszállásra kerülnek, ahol kb. 11 hétig maradnak, 

majd innen kerülnek át az elletőbe. Az 1. sz. épületben lévő fiaztató termekben az kocák 

számára egyedi kutricák állnak rendelkezésre.  
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A megszületett malacok kb. 21 napos korukig (7-8 kg) maradnak az anyjuk mellett. Ezt 

követően a malac állományt értékesítik vagy nevelés céljából a cég másik telepeire szállítják 

át.  

A fiaztatóban a szükséges hőmérsékletet infraégők segítségével biztosítják.  

Az állattartó épületek közepén hossz és kereszt irányban egyaránt betonborítású etető 

folyosót alakítottak ki.  

A termek alatt kialakított beton trágyamedencék falai képesek a kutricák padozatát képező 

műanyag taposórácsokat megtartani. A lagúnák alatt egy komplett PVC csőrendszer fut, mely 

a hígtrágya elvezetését biztosítja. A hígtrágya leeresztése a PVC csöveken elhelyezett 

dugokkal történik.  

A csőrendszer a hígtrágyát gravitációs úton a 200 m
3
 térfogatú vasbeton átemelő (előtároló) 

aknába juttatja. Innen zagyszivattyú emeli át a 2 db, egyenként 5.000 m
3
-es zárt (ALLIGATOR 

BAGTANK) tározóba.  

Az összekötő folyosó a dolgozók és az állatok két épület közötti mozgását biztosítja. A folyosó 

állategészségügyi szempontok miatt zárt kialakítású. Az összekötő folyosón keresztül 

közelíthető meg az állatok ki- és berakodását biztosító, 105 m
2
 alapterületű, 0,5 % lejtésű és 

beton padlózatú felhajtó. Illetve az elhullott állatok tárolására szolgáló hűtött épületrész, amely 

mosható beton padlóburkolatú tároló térből (60 m
2
) és a boncolóból (8 m

2
) áll.  

A takarmánykonyhát meglévő épület átépítésével alakították ki, melyben az állatok etetéséhez 

szükséges takarmányt állítják elő. A takarmány készítéséhez szemes terményeket (búza, 

kukorica, szója, árpa, CCM stb.) és már darált alapanyagokat (koncentrátum, premix, 

vitaminok) használnak fel. A szemes terményeket a beszállító gépjárművek a 

takarmánykonyha épület nyugati részét képező tároló termekbe ürítik. A síktárolókhoz beálló 

Tropper típusú, 12 t/óra teljesítményű takarmánykeverő gépkocsi felszívja, darálja, keveri, és 

a konyha melletti silókba tölti.  

A már darált alapanyagok (koncentrátum, premix, vitaminok) közvetlenül a folyékony 

takarmányozó rendszer keverőtartályaiba kerülnek. A kijuttatás vezérlése a 

takarmánykonyhában történik. A takarmány szállítására PVC csőrendszert alkalmaznak. 

Minden vályú felett van egy takarmányadagoló szelep, melyen keresztül a kívánt 

takarmánymennyiséget juttatják ki az állatok számára. Az itatást a boxokban lévő 

itatószelepekről biztosítják.  

A szociális épület a takarmánykonyha északi oldalához csatlakozik. Ebben alakították ki az 

irodát, étkező-társalkodót, öltözőket, fürdő-zuhanyozót, mosó helyiséget, a gyógyszer tárolót 

illetve a veszélyes anyag tárolót és a munkahelyi hulladékgyűjtőt, melyek megközelítése 

kívülről lehetséges. 

A tűzivíz tárolása céljából 1 db földbe mélyített, rézsű fallal megtámasztott, műanyag 

fóliaborítású, 108 m
3
 térfogatú medencét létesítettek. 

3.3.1 A tervezett telepi korszerűsítések, átalakítások  

Az újonnan tervezett kocaszálló 4. b. számú vemhesítő épületrészben is mesterséges 

megtermékenyítés útján történik majd a kocák vemhesítése. Az állatok a megtermékenyítés 

alatt egyedi kutricában, előtte és utána csoportosan lesznek elhelyezve. Ebben az épületben 

kap helyet elkülönített részen a 4.a. számú kocaszállás a pihentet kocák számára. A vemhes 

kocák a megtermékenyítést követően a 2. számú kocaszállásra kerülnek, ahol kb. 11 hétig 

maradnak, majd innen kerülnek át az elletőbe. A 3. sz. épületben kialakítandó fiaztató 
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termekben a kocák számára egyedi kutricák állnak majd rendelkezésre.  

A megszületett malacok kb. 21 napos korukig (7-8 kg) maradnak az anyjuk mellett. Ezt 

követően a malac állományt értékesítik vagy nevelés céljából a cég másik telepeire szállítják 

át. A tervezett szaporulat 130.000 db malac/év.  

A fiaztatóban a szükséges hőmérsékletet infraégők segítségével biztosítják.  

Az állattartó épületekben beton etetőfolyosókat alakítanak ki. Az állatok minden ólban 

rácspadozaton helyezkednek el, tartásuk lagúnás rendszerű. Az állattartási szint padozata 

beton taposórácsból készül, résnyílásai a technológiai előírásoknak megfelelően lesznek 

kialakítva, melyen keresztül a trágya és a vizelet lepotyog az alatta húzódó medencébe. A 

taposórácsok alatt vasbeton fenéklemezzel, vasbeton oldal és elválasztó falakkal készül a 

„lagúna” rendszerű hígtrágya akna. A lagúna vízzárást fokozó adalékanyaggal készülő 

betonból, vegyszerállóságot biztosító S54-es cementel, vízzáró cementsimítással készül.  

A lagúnák leeresztését évente 3-szor tervezik. A lagúnák alatt kiépítendő csőrendszer a 

meglévő hígtrágya átemelő előtároló medencébe juttatja a hígtrágyát, innen pedig a meglévő 

2 db zárt hígtrágyatárolóba emelik át.  

Az állattartó épületek ablakai műanyag szerkezetűek és hőszigetelő üvegezéssel készülnek. 

Az istállók levegőellátására perforált fémlemezből készült légbevezetőket helyeznek el.  

A technológia követelmények miatt szabványos szellőzőket helyeznek el a tetőszerkezetre 

rögzítve, így az állattartó épületek állandó mesterséges szellőztetéssel rendelkeznek, 

beépített szabályozható légcserét biztosító légtechnikával. A szellőztetés tetőn át kivezetett 

elszívó kürtőkkel, véggáz tisztítás nélkül történik.  

Az új állattartó épületek takarmányellátását a meglévő takarmánykonyhából szintén nedves 

darás etetéssel kívánják kiszolgálni.  

A fejlesztés kapcsán felmerült többlet takarmány tárolását 3 db 1500 tonnás takarmánytároló 

siló telepítésével kívánják biztosítani.  

Az állatfelhajtó közvetlen kapcsolatban van az összekötő folyosókkal, melyen keresztül az 

állatok hajtása történik. A telepen belül az állatok mozgatása és az állatok kiszállítása teljesen 

zárt rendszerű.  

A tartás télen-nyáron azonos. A telep valamennyi állattartó épületében a természetes 

megvilágítás biztosított. Igény esetén a szükséges fényerősséget égősorral biztosítják. 

3.3.2 Takarmányozás 

A takarmány készítéséhez szemes terményeket (búza, kukorica, szója, árpa, CCM stb.) és 

más darált alapanyagokat (koncentrátum, premix, vitaminok) használnak fel.  

A szemes terményeket a beszállító gépjárművek a takarmánykonyha épület nyugati részét 

képező tároló termekbe, illetve a takarmánytároló nyílt silókba ürítik az ömlesztett 

alapanyagokat. A síktárolókhoz beálló Tropper típusú, 12 t/óra teljesítményű takarmánykeverő 

gépkocsi felszívja, darálja, keveri, és a konyha melletti silókba tölti a tápot.  

A száraz takarmány alapanyagok tárolására további 3 db egyenként 1500 tonnás 

takarmánytároló siló létesül a telephely keleti végében.  

Az etetés a nedves takarmányozás technológiáján alapul. A különböző receptúrák keverése 

és kijuttatásának vezérlése a takarmánykonyhában történik. A már darált alapanyagok 

(koncentrátum, premix, vitaminok) közvetlenül a folyékony takarmányozó rendszer 
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keverőtartályaiba kerülnek. A takarmány szállítására PVC csőrendszert alkalmaznak.  

Minden vályú felett van egy takarmányadagoló szelep, melyen keresztül a kívánt 

takarmánymennyiséget juttatják ki az állatok számára. Az itatást a boxokban lévő 

itatószelepekről biztosítják. 

A takarmányok összeállítása során a fehérje hasznosulás maximalizálása és ezzel együtt a 

nitrogén ürítés minimalizálása valósul meg. Az állatok etetése számítógép által vezérelt 

rendszeren keresztül történik. A takarmányfogyást az állatok egyéni igényei alapján állapítják 

meg és adagolják. 

3.3.3 Trágyakezelés és hasznosítás 

Az állatok minden ólban rácspadozaton helyezkednek el, tartásuk lagúnás rendszerű. Az 

állattartási szint padozata 10 cm vastag beton és műanyag taposórácsból készül, készült a 

rácsok résnyílásai a technológiai előírásoknak megfelelően vannak kialakítva, melyen 

keresztül a trágya és a vizelet lepotyog az alatta húzódó medencébe. A taposórácsok alatt 

vasbeton fenéklemezzel, vasbeton oldal és elválasztó falakkal készült illetve készül a „lagúna” 

rendszerű hígtrágya akna alépítmény. Az akna vízzárást fokozó adalékanyaggal készülő 

betonból, vegyszerállóságot biztosító S54-es cementel, vízzáró cementsimítással készül.  

A hígtrágya a lagúnákban gyűlik, ahonnan szükség szerint gravitációs úton földalatti 

vezetékrendszeren illetve átemelő aknán keresztül a hígtrágya átemelő szivattyú segítségével 

a zárt hígtrágyatárolókba kerül. 

A sertéstelepen keletkező hígtrágyát a talaj tápanyag utánpótlása céljából a szántóföldön 

kívánják elhelyezni.  

3.3.4 Gépjárműforgalom 

Tevékenység Jármű Gyakoriság Napszak 

Állatszállítás 

Élő állat szállító 

kamionok, vágóhidak 

járművei 

malac kiszállítás heti 3 

forduló 

koca ki és beszállítás 

heti 1 forduló 

Munkaidőben 

7-16 óra között 

Termény és- 

takarmányszállítás 

Teherautó, 

tápszállító 

heti 3 forduló termény 

havi 1 forduló 

takarmányos 

Munkaidőben 

7-16 óra között 

Dolgozók közlekedése Személygépkocsi minden nap 2 autó Munkaidőben 

Telepi munkavégzés Manituo 
napi 1-2 óra minden 

nap 

Munkaidőben 

7-16 óra között 

Állati eredetű 

melléktermék 

kiszállítása 

Teherautó 

szerelvény 
heti 1 forduló 

Munkaidőben 

7-16 óra között 

3.3.5 Anyagtárolás  

Takarító és fertőtlenítőszer felhasználás  

A telepen gyógyszereket csak a szükséges mennyiségben, átmenetileg tárolnak a 

felhasználásig. Az állatorvos utasítása szerint, szükség szerinti mennyiségben és 

időközönként szállítják a gyógyszereket a telepre, amit a gyógyszertároló helyiségben, 

fajtánként elkülönítve, a vakcinákat hűtve tárolják. A gyógyszerekhez csak az arra illetékes 

személyek férhetnek hozzá. Az állatgyógyászati készítményekről megfelelő nyilvántartást 

vezetnek.  
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A telepen csak olyan takarító és fertőtlenítőszereket használnak melyek forgalombahozatali 

engedéllyel rendelkeznek. A takarítószerek biztonságos használatáról a munkavédelmi 

oktatások keretében tájékoztatják a dolgozókat. A veszélyes anyagok felhasználása a 

biztonsági adatlapok figyelembevételével történik.  

A lagúnás istállók padozatának mosása hetente kétszer, míg a termek illetve a lagúnák 

takarítása és fertőtlenítése az állományváltások alkalmával történik. Az istállók takarítására, 

fertőtlenítésére a termelési ciklusok végén kerül sor. A takarítások alkalmával a lagúnákban 

összegyűlt hígtrágyát leengedik. A száradást követően fertőtlenítésre Virocid oldatot 

használnak, melyet habosítópisztollyal visznek fel a felületekre. A fertőtlenítőszerek 

biztonságos használatáról és a szükséges egyéni védőeszközökről a munkavédelmi oktatások 

keretében tájékoztatják a dolgozókat. 

Olajtárolás  

Telepítésre került épületen belül egy Bredenoord 3352 típusú diesel aggregátor, mely 

üzemanyag ellátására a berendezéshez kapcsolódó üzemanyag tartály szolgál. Az aggregátor 

saját kármentővel ellátott, melynek mérete megegyezik a tartály maximális kapacitásával. 

3.3.6 Műszakrend, foglalkoztatottak száma  

Munkanapok, munkaidő:  

− 1 műszak/nap  

− 8 óra/műszak  

− 7 munkanap/hét  

Alkalmazotti létszám: 10 fő  

Az éjszakai őrzés biztosított.  

3.4 Kapcsolódó tevékenységek: 

3.4.1 Közmű ellátottság bemutatása  

Vízellátás: 

A telephely vízellátása saját kútról történik. A telepen a szociális és a technológiai vízellátást is 

a K-27 kataszteri számú mélyfúrású kút biztosítja.  

A kút műszaki adatai:  

- mélysége: 30 m  

- csövezés:  

- 0,0 – 10,4 m-ig Ø 318 mm acél  

- 0,0 – 30,0 m-ig Ø 200 mm PVC  

- szűrőzés 15,0 – 25,0 között  

- nyugalmi szint -1,8 m  

- max. vízhozam: 940 l/perc  

- üzemi vízhozam: 350 l/perc  

Az állattartási technológia teljes mértékben hígtrágyás lagúnás rendszerű. A takarmány 

rendszer folyékony darás etetésen alapul.  

A termelő kutat a 35700/2287-8/2019. iktatószámon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély 

alapján üzemeltetik. Az engedély 2035. március 15-ig hatályos. A lekötött vízmennyiség 

16940 m
3
/év. 
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A telephelyen új termelőkút létesítését tervezik, mivel a tervezett új fiaztató épület elhelyezése 

a telephely adottságait tekintve érinti a jelenlegi termelőkút helyzetét.  

A meglévő kút eltömedékelése és az új termelő kút létesítése és üzemeltetése vízjogi 

engedélyköteles tevékenység.  

A vízjogi engedélyes dokumentációk elkészítése nem része a hatásvizsgálati dokumentáció 

összeállításának, külön vízjogi engedélyeztetés alapján kerül rá sor. A vállalkozók 

kiválasztása folyamatban van.  

Elbontásra kerül továbbá a 72 m
3
-es hidroglóbusz.  

Az állatlétszám növekedésével párhuzamosan a lekötött vízmennyiség módosítása is 

szükséges, melyet a tervezett új termelőkút vízjogi engedélyeztetés során kell megkérni. 

Energiaellátás: 

A közművek az energia és a gázellátáshoz a telephelyen rendelkezésre állnak. A létesítmény 

villamos energia ellátása a kiépített középfeszültségű hálózatról történik. További teljesítmény 

növelésre betonházas transzformátor állomás készült.  

Az istálló épületek világítását modern energiatakarékos izzókkal oldják meg. 

A telep biztonságos üzemeltetéséhez egy vészüzemi aggregátort használnak az esetleges 

áramkimaradások kiküszöbölésére.  

Az állattartó termekben egész évben biztosítani kell a megfelelő klímakörülményeket, 

melyeket temperált levegő bejuttatásával oldanak meg. Az ellető épület termeinek fűtését 

elektromos infra lámpák biztosítják. A megfelelő hőmérsékletet programozható automatikus 

vezérlő rendszer szabályozza.  

A szociális épület fűtés és melegvíz ellátását 2 db kis teljesítményű (2*24 kW) kombi 

gázkazán látja el. 

3.4.2 Csapadékvíz  elvezetés 

A tiszta csapadékvizek gyűjtésére az épületekre kihelyezett ereszcsatornák szolgálnak. Az 

épületekről lefolyó csapadékvizek a telken belüli füves, fás területeken szikkadnak el. Illetve 

a tiszta csapadékvizeket a telepen belül a kerítés mellett több helyen kialakított szikkasztó 

árkokba vezetik.  

3.4.3 Szennyvízkezelés 

Kommunális szennyvizek:  

A szociális épületben keletkező szennyvizeket 50 m
3
-es vasbeton aknában gyűjtik. A 

szippantott szennyvizet a településen közszolgáltatást végző vállalkozás szállítja el.  

A szennyezett munkaruhák mosása járványvédelmi okokból a telephelyen történik. A 

szennyezett mosóvizet a kommunális aknába vezetik.  

A szippantott szennyvizet a telephelyről DPT Fuvarozó és Szolgáltató Bt. szállította el 

engedéllyel rendelkező szennyvíztelepre.  

Technológiai szennyvíz, szennyezett csapadékvizek:  

A rácspadozatok és a lagúnák takarításából származó mosóvíz az istállókból a föld alatti 

vezetékrendszeren keresztül a hígtrágyakezelő rendszerbe jut.  
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Az állati tetem tároló takarításakor keletkező szennyvizet 10 m
3
-es vasbeton aknában gyűjtik, 

melynek ürítéséről szippantással a DPT Bt. gondoskodik.  

Szennyezett csapadékvíz a zárt tartástechnológiából kifolyólag nem keletkezik. 

3.4.4 A szennyező anyag elhelyezés az alábbiakban meghatározott műszaki védelemmel 

rendelkező, az állattartás során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló 

létesítményekben történik: 

Az engedélyköteles tevékenység: szennyező anyag elhelyezése 

Az elhelyezni kívánt szennyező anyagok besorolása: a telephelyen sertéstartás során 

keletkező K2 minősítésű, az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a 

foszfátok) – hígtrágya, trágyával szennyezett csurgalékvíz 

A tevékenység helye: Sárpilis, 0129/5 hrsz. alatti ingatlan 

A szennyező anyag elhelyezésére szolgáló létesítmények, műtárgyak műszaki jellemzői: 

 Meglévő 2 db állattartó épület lagúna rendszere (összes tárolási kapacitás: 9 171 m
3
)  

A sertések tartására jelenleg 2 épület szolgál, összesen 3 épületrésszel. Az alkalmazott 

tartási mód hígtrágyás rendszerű.  

Fiaztató, vemhesítő épület lagúnáinak EH KTJ száma: 102955773 

Vemhes kocaszállás lagúnáinak EH KTJ száma:  102955795 

Az állattartó épületek közepén hossz és kereszt irányban egyaránt etető folyosót 

alakítottak ki. A termek alatt úgy alakították ki a beton trágyamedencéket (lagúnákat), hogy 

falai képesek legyenek a kutricák padozatát képező műanyag taposórácsokat megtartani. 

A lagúnák alatt egy komplett PVC csőrendszer fut, mely a hígtrágya elvezetését biztosítja. 

A hígtrágya leeresztése a PVC csöveken elhelyezett szelepekkel történik. A csőrendszer a 

hígtrágyát gravitációs úton a 200 m
3
 térfogatú vasbeton átemelő (előtároló) aknába juttatja. 

Innen zagyszivattyú emeli át a térszint feletti vezetéken keresztül a 2 db, egyenként 5 000 

m
3
-es zárt (ALLIGATOR BAGTANK) tározóba.   

A padozat kialakítása műanyag rácsok elhelyezésével történik.  

A közlekedő folyosók beton borításúak.  

 Hígtrágya előtároló, átemelő medence (200 m
3
)  

EH KTJ: 101917114 

Műszaki kialakítás:  

A vasbeton átemelő akna az állattartó épületek lagúnáiban összegyűlő hígtrágyát juttatja – 

zagyszivattyún keresztül – a két hígtrágya tárolóba. 

 Alligator Bagtank zárt hígtrágya tároló (2 x 5 000 m
3
)  

EH KTJ 1: 102364207 

EH KTJ 2: 101917099 

Műszaki kialakítás:  

A minőségi tanúsítvánnyal rendelkező hígtrágyatároló részben földbe süllyesztett kivitelű. 

A fogadó földmű a tároló ballon alakjára igazítottan készül. A téglalap alakú tároló tér a 

terepszint fölé kiemelkedő támasztó töltésekkel körülhatárolt.  
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A hígtrágya tároló tér mintegy 1 m-rel a gátkorona szint fölé emelkedik maximális teltségi 

állapotban.  

A tároló tér minden irányból a tároló mélypontján elhelyezett keverő berendezések 

irányába lejt, így a homogenizálás teljes, mivel holt tér nem tud kialakulni. A keverő 

berendezések forgatása kézi erővel történik, melyet az úszószigetekről biztonsággal lehet 

végezni.  

A kétrétegű szálerősítésű poliészterből készült tároló anyagának legfontosabb részei az 

ellenőrzött gyártási körülmények között készített saját anyagában hegesztett illesztések.  

A tároló anyaga a tároló rendszert alkalmassá teszi savas és lúgos kémhatású iszapok 

tárolására is. A műanyag eleget tesz a savas-lúgos közegekkel szemben támasztott 

minőségi követelményeknek.  

Az engedélyezési dokumentáció szerint a telephelyen – a jelenlegi állatlétszám (4266 fh.) 

mellett – keletkező hígtrágya éves mennyisége – 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 (továbbiakban: Nitrát rendelet) 5. sz. mellékletben szereplő 

irányszámok alapján kalkulálva – 16 859 m
3
/év. Ezt, valamint a rendelkezésre álló 19 371 

m
3
-es hígtrágya-tároló kapacitást figyelembe véve a hat havi hígtrágya mennyiség 

kihelyezésig történő tárolása – a Nitrát rendelet 8. § (5) bekezdésének megfelelően – a 

telephelyen biztosított.  

 Állati hulla gyűjtősére szolgáló tároló (5 m
3
) 

EH KTJ: 101917169 

Az elhullott állatok tárolására szolgáló hűtött épületrész mosható beton padlóburkolatú 

tároló térből (60 m
2
) és a boncolóból (8 m

2
) áll.   

 Technológiai szennyvízgyűjtő akna (10 m
3
)  

KTJ: 102957227 

Az állati tetem tároló takarításakor keletkező szennyvizet a 10 m
3
-es vasbeton aknában 

gyűjtik, melynek ürítéséről vállalkozó gondoskodik. 

 Kommunális szennyvízgyűjtő akna (50 m
3
)  

EH KTJ: 102957249 

A sertéstelep szociális épületeiben keletkező kommunális szennyvíz gyűjtésére szolgáló 

50 m
3
-es vasbeton akna. Ürítése igény szerint, külső vállalkozóval történik. 

Monitoring: 

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére kialakított, két 

kútból álló monitoring rendszer üzemeltetése a továbbiakban is indokolt. Emellett két további 

monitoring kút kialakítása és üzemeltetése szükséges.  

4. A szabályozás köre  

4.1 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet 

terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a 

tevékenységet úgy kell ellenőrizni, végezni, működtetni, hogy a telephely kibocsátásai 

megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. 
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4.2 Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, 

kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a hatóságnak 15 napon belül be kell 

jelenteni. 

4.3 Az engedély nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen. 

5. Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó előírások 

5.1 A 3.3 pontban ismertetett technológia a takarékos vízhasználat és energiafelhasználás 

mellett, a szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítmények megfelelő műszaki 

védelmével, a 8., 9., 10. és 11. fejezetekben tett előírások betartása esetén kielégíti az 

elérhető legjobb technika követelményeit. 

5.2 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet 

terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie 

kell: 

 a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának 

csökkentéséről; 

 a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról; 

 a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő 

csökkentéséről; 

 a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és 

veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról; 

 a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a 

környezeti következmények csökkentéséről; 

 a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás 

megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról. 

5.3 Az Engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető 

legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni. A 2.5 pontban előírt 

felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is 

kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen 

intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, 

hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika 

színvonalának. 

5.4 Fejlesztés esetén a technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb 

eszközöket a vízfelhasználás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.  

5.5 A Telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg 

kell akadályozni, hogy a környezeti elemek külön, vagy együtt szennyeződjenek. 

5.6 Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, 

egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás 

minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.  

5.7 Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő 

kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát 

technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét 

és a technológia környezetbe történő kibocsátásait. 
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6. Szabályok a tevékenység végzése során 

6.1 Óvintézkedések 

6.1.1 Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az 

engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén azonnali beavatkozást tegyen lehetővé a 

környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése 

érdekében. 

6.1.2 Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és 

intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának 

megállapítására. 

6.2 Készenlét és továbbképzés 

6.2.1 Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek 

felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak 

számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről 

megfelelő nyilvántartást kell vezetnie. 

6.2.2 A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő 

végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.  

6.3 Felelősség 

6.3.1 Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a 

környezetvédelmi megbízott  akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési 

feltételeiről szóló rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a hatóság munkatársai 

számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.  

6.4 Jelentéstétel 

6.4.1 Az Engedélyes köteles a hatóság részére a jelen határozatban megjelölt határidőre és 

adattartalommal a hatályos jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelő adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni. 

6.4.2 Lakossági érdeklődésre Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani 

tevékenysége környezeti hatásairól. 

6.4.3 Az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős 

megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a hatóságnak 15 napon 

belül bejelenteni. 

6.4.4 A fentieken túl indokolt esetben vagy a hatóság kérésére Engedélyes köteles ésszerű 

határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól. 

6.4.5 Jelen határozatban előírt mérési kötelezettségek megvalósítása előtt 15 nappal a hatóság 

felé a mintavétel tervezett időpontját be kell jelenteni. 

6.5 Az üzemeltetésre vonatkozó szabályok 

6.5.1 Az Engedélyes köteles megfelelő és folyamatos kártevők elleni védekezésről gondoskodni a 

telephelyen. 

7. Értesítés 

7.1 Az Engedélyes köteles értesíteni a hatóságot, illetve hatóság által megjelölt hatóságot a 

lehető legrövidebb időn belül, a következő események bármelyikének bekövetkezése 

esetén: 
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7.1.1 A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (indítás, azonnali leállítás, üzemzavar) 

esetén. 

7.1.2 A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén. 

7.1.3 Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj 

veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet. 

7.2 Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének 

dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti 

legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett 

intézkedéseket. 

Az Engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a 7.1 pontban megjelölt eseményről. 

A hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének 

részletes okait, körülményeit, és a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében tett 

intézkedéseket.  

7.3 Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a 7.1 pont hivatkozik, az Engedélyes köteles az 

esemény bekövetkezte után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat 

értesíteni: 

 A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztályát (7100 Szekszárd, dr. Szentgáli Gy. u. 2., 74/501-

940) környezet veszélyeztetése vagy szennyezése esetén 

 A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (8000 Székesfehérvár, 

Hosszúsétatér 1., telefon: 22/514-318, 22/512-163, 70/443-9349) a felszíni víz, a felszíni 

alatti víz, és a talaj veszélyeztetése vagy szennyezése esetén; 

 A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (7100 Szekszárd, Wesselényi u. 

15., telefon: 74/504-700, veszély esetén: 112 vagy 105, fax: 74/504-712) tűz- és 

katasztrófahelyzet esetén; 

 A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztályát (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2, telefon: 74/505-850) az emberi 

egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén. 

8. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi és vízvédelmi 

hatóság előírásai: 

8.1 A telephely aktuális kapacitással történő további üzemeltetéséhez az alábbi 

vízvédelmi kikötések rögzítésével járult hozzá a szakhatóság: 

 Az állattartó telep felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának hatékonyabb nyomon 

követése céljából további 2 db monitoring kút létesítése szükséges. A kutakat a talajvíz 

áramlási irányának figyelembe vételével kell elhelyezni, ennek megfelelően 1 db kutat 

kell telepíteni a mért ráfolyás irányába, a telep tényleges háttérszennyezésének 

meghatározása céljból, illetve 1 db kutat az elfolyás irányába, valamennyi létesítmény 

hatásának meghatározása céljából. A monitoring kutak kialakítására vonatkozó vízjogi 

létesítési engedélyezési dokumentáció vízügyi hatósághoz történő benyújtásának 

határideje: 2022. június 30. 

A kutak megvalósítását követően a telephely vízilétesítményeire – köztük a monitoring 

kutakra – kiadott hatályos vízjogi üzemeltetési engedély módosítása szükséges. 
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8.2 A telephely tervezett bővítésének engedélyezéséhez az alábbi vízvédelmi kikötések 

rögzítésével járult hozzá a szakhatóság: 

A 2 db újonnan építendő állattartó épület használatba vételének (az állatállomány 

betelepítésének) feltétele: 

 A telephely kapacitásbővítést követő vízigényének kielégítése céljából – jogerős 

vízjogi létesítési engedély birtokában – a vízellátást biztosító új kút megvalósítása, és 

az arra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése. 

 A jelen állásfoglalásban előírt 2 db új monitoring kút engedélyeztetése és 

megvalósítása. 

 Az új állattartó épületek (348 fh-es fiaztató, 312 fh-es kocaszállás és 1040 fh-es 

vemhesítő) lagúna rendszerére vonatozó szennyező anyag elhelyezési engedély 

megszerzése (egységes környezethasználati engedély módosítás keretében). 

8.3 Trágya tárolására vonatkozó előírások:  

8.3.1 A rendelkezésre álló hígtrágya tárolóhelyeknek legalább 6 havi hígtrágya befogadására 

elegendő méretűnek kell lennie, hogy biztosított legyen a tilalmi időszakokban a 

biztonságos tárolás. 

8.3.2 A hígtrágya, valamint a trágyával szennyezett csurgalékvíz kizárólag olyan 

szivárgásmentes, szigetelt tárolóban tárolható, melynek anyagát úgy választják meg, hogy 

az a korróziónak ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen.  

8.3.3 A telep hígtrágya-tároló létesítményeinek épségét, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni 

kell. A tároló műtárgyak túltöltését, a hígtrágya talajba jutását meg kell akadályozni. 

8.3.4 Az Engedélyes köteles részletes nyilvántartást vezetni a keletkező hígtrágya 

mennyiségéről és elhelyezéséről.  

8.4 Felszíni- és felszín alatti vízvédelmi előírások: 

8.4.1 A vízellátást biztosító meglévő kút eltömedékelése és az új termelő kút létesítése és 

üzemeltetése vízjogi engedélyköteles tevékenység.  

 Az új épületek használatba vételének feltétele az új vízellátó rendszer üzemeltetésére 

kiadott, véglegessé vált vízjogi üzemeltetési engedély rendelkezésre állása.  

8.4.2 A szennyvíz gyűjtő aknák és a hígtrágya-gyűjtők megfelelő gyakoriságú ürítéséről 

gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen. A kommunális és 

technológiai szennyvizeket annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek kell átadni. 

8.4.3 A tevékenység során a felszíni-, a felszín alatti vizek és a földtani közeg nem 

szennyeződhetnek. 

8.4.4 A tevékenység létesítményeihez kapcsolódó tárolók műszaki állapotának rendszeres 

ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a földtani közeget és a felszín alatti vizeket 

szennyezés ne érhesse. 

8.4.5 A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat olyan módon kell 

végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető 

legjobb technika alkalmazásával a vízszennyezést megelőzzék, illetve a környezet 

terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá takarékos vízhasználatot és 

hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg. 



15 
 

8.4.6 Az állattartó telepen lévő csapadékvíz elvezető létesítmények működőképes állapotáról 

folyamatosan gondoskodni kell. A csapadékvíz elvezető rendszerbe kizárólag tiszta 

csapadékvizek vezethetők, illetve a szükséges műszaki létesítményekkel gondoskodni kell 

róla, hogy tiszta csapadékvizek a hígtrágya-gyűjtő rendszerbe ne kerülhessenek.  

8.4.7 Az istállókból származó trágya, hígtrágya kizárólag a telephely műszaki védelemmel 

ellátott térrészein tárolható. Szigeteletlen, műszaki védelem nélküli (vízzáró és szulfátálló 

burkolat nélküli) térrészen trágya ideiglenesen sem tárolható. 

8.4.8 Az istállók lagúnáinak folyadékzáróságát, valamint a szennyvíz- és hígtrágya gyűjtő 

műtárgyak és kapcsolódó csővezetékek folyadékzáróságát ötévente felül kell vizsgálni, és 

amennyiben a folyadékzáróság nem biztosított, úgy annak műszaki helyreállításáról 

gondoskodni kell.  

8.4.9 A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére kialakított, 2 

db monitoring kútból álló, vízjogi engedéllyel rendelkező monitoring rendszer üzemeltetését 

az alábbiak szerint továbbra is folytatni kell:     

 Akkreditált vízmintavételt követően, évente egy alkalommal meg kell mérni a talajvíz 

szintjét és akkreditált laboratóriumi vizsgálattal, meg kell határozni az alábbi 

komponenseket: pH, fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát, 

klorid. 

 A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a 

vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt 

szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni.  

 Az eredmények kiértékelését 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 vonatkozó határértékeinek figyelembe 

vételével kell végezni. 

 A monitoring kutakra vonatkozó vizsgálati eredményeket kiértékelt formában a Fejér 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére, mint vízügyi hatóságra meg kell küldeni – 

OKIRkapu rendszer FAVI: MIR-KM felületén történő feltöltéssel. 

 A vizsgálati eredmények benyújtásának határideje minden tárgyévet követő év 

március 31. 

 Emellett az állattartó telep felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának hatékonyabb nyomon 

követése céljából további 2 db monitoring kút létesítése szükséges. A kutakat a talajvíz 

áramlási irányának figyelembe vételével kell elhelyezni, ennek megfelelően 1 db kutat kell 

telepíteni a mért ráfolyás irányába, a telep tényleges háttérszennyezésének 

meghatározása céljából, illetve 1 db kutat az elfolyás irányába, valamennyi létesítmény 

hatásának meghatározása céljából. A monitoring kutak kialakítására vonatkozó vízjogi 

létesítési engedélyezési dokumentáció vízügyi hatósághoz történő benyújtásának 

határideje: 2022. június 30. 

 A kutak megvalósítását követően a telephely vízilétesítményeire – köztük a monitoring 

kutakra – kiadott hatályos vízjogi üzemeltetési engedély módosítása szükséges. 

8.4.10 A monitoring kutak állapotát megfelelő gyakorisággal felül kell vizsgálni és szükség esetén 

a felújításokat el kell végezni, hogy a kút megfelelő üzemeltetése biztosítva legyen. 
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8.4.11 Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a 

vízvédelmi hatóságra köteles bejelenteni: 

a) a tevékenység folytatójának változása 

b) a tevékenység helyének változása 

c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani 

közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás 

d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben 

bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából 

lényeges változás 

e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a 

(B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot 

f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható 

fa)  trendszerű, egyirányú változás 

fb)  ugrásszerű változás 

fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése 

fd) más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése 

g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való 

lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre. 

8.4.12 A telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet naprakészen kell tartani. 

8.4.13 Havária eseményt azonnal jelenteni kell az illetékes vízügyi hatóságnak. Felszín alatti 

vízben (B) szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezőanyag megjelenésekor a 

szennyezés okának kiderítése és a szükséges intézkedések megtétele érdekében 

intézkedni kell. 

8.4.14 A 6. pontban ismertetett, a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló műtárgyak 

üzemeltetésére, mint szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozóan adatszolgáltatás 

céljából a faviR. 16. §-a szerinti „bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg 

veszélyeztetéséről, terheléséről” megnevezésű bejelentőlapot (továbbiakban: FAVI-lap) 

elektronikus formában meg kell küldeni az OKIRkapu rendszeren keresztül a Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztálynak, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságnak. 

 A FAVI-ENG adatlapok benyújtásának határideje: az egységes környezethasználati 

engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.  

9. Levegőtisztaság - védelmi előírások 

9.1 A diffúz források üzemeltetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot 

zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely 

légszennyezettséget okoz. 

9.2 A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani 

kell. 

A technológia és a diffúz forráshoz tartozó adatokat jelen határozat melléklete tartalmazza. 

9.3 A telephelyen végzett nagy létszámú állattartási tevékenység végzése során kialakuló diffúz 

forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, 

működtethető és tartható fenn. 

9.4 A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezetének és 

az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik. 
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9.5 Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. 

9.6 Az üzemeltető köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a tényleges 

légszennyezőanyag kibocsátásról minden év március 31-ig LM - légszennyezés mértékéről 

elektronikus úton éves levegőtisztaság - védelmi jelentést tenni.  

Határidő: első alkalommal 2022. március 31, majd évente március 31. 

9.7 Az Engedélyes köteles a jelen határozatban meghatározott diffúz forrás és a hozzá tartozó 

technológiai berendezések üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerint 

folyamatosan üzemnaplót vezetni.  

9.8 A diffúz forrás üzemnaplóját, valamint az éves jelentéseket az Engedélyes az adatrögzítéstől 

számított öt évig köteles megőrizni. 

9.9 A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az Engedélyes 

köteles a hatóságot haladéktalanul értesíteni, a történteket az üzemnaplóban rögzíteni, és 

ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkálatokat megkezdeni. 

9.10 A levegővédelmi követelmények megsértése (légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az 

adatlap adatainak megváltozása esetén, a levegőtisztaság-védelmi változásjelentésnek 

határidőre való nem teljesítése) esetén a hatóság az Engedélyes részére levegőtisztaság-

védelmi bírságot szab ki. 

10. Hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások 

10.1 Az Engedélyes köteles tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes 

hulladékokról hulladéktípusonként, anyagmérleg alapján és technológiánként naprakész 

nyilvántartást vezetni, valamint adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni. 

Nyilvántartásnak a telephelyen rendelkezésre kell állnia. 

10.2 A hulladékképződés megelőzése és a hulladékgazdálkodás során a hulladékhierarchia 

elsőbbségi sorrendként történő alkalmazására kell törekedni. 

10.3 Az egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége nem haladhatja meg veszélyes hulladék 

esetében a 655 kg, nem veszélyes hulladék esetében az 5000 kg mennyiséget a munkahelyi 

gyűjtőhelyeken összesen. 

10.4  A gyűjtési idő – miután a hulladék további kezeléséről gondoskodni kell – munkahelyi 

gyűjtőhelyen legfeljebb 6 hónap lehet. 

10.5 Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező hulladékot a kezelésre történő 

elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból 

megvalósítható – elkülönítetten gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal 

vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos. 

10.6 A hulladék kizárólag az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkező 

szervezetnek adható át. A kezelőnek történő átadásról szóló bizonylat egy példányát a 

helyszínen kell tartani. 

10.7 A hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására – a környezeti és gazdasági hatékonyság 

figyelembevételével kiválasztott – lehető legközelebbi, arra alkalmas létesítményben kerülhet 

sor. 
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10.8 Amennyiben a bővítés, és korszerűsítés során keletkezett építési-bontási hulladékok 

mennyisége meghaladja a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben meghatározott 

küszöbértéket, úgy az előírt építési/bontási hulladék nyilvántartó lap/ok benyújtásával, és a 

hulladékok átadás-átvételéről szóló bizonylatok csatolásával a kivitelezés hulladékaival 

Főosztályunk részére teljeskörűen el kell számolni. 

11. Zaj- és rezgésvédelmi előírások 

11.1 Amennyiben a sertéstelep üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 

telephely hatásterülete megváltozik és a módosult hatásterület védendő létesítményeket érint, 

akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérelmezni a hatóságtól. 

11.2 A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.(XII.3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek 

teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a zajtól 

védendő területeken. 

11.3 A zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos 

karbantartásukkal kell biztosítani, hogy ne növekedjen a környezeti zajkibocsátás. 

11.4 Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, 

egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás 

minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani. 

12. Egyéb hatósági előírások: 

12.1 Közegészségügyi előírások: 

 Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot 

zavaró bűz kerüljön a környezetbe, illetve a közeli lakóterületre. A hígtrágya 

kezelésnél és tárolásnál valamint a hígtrágyával szennyezett felületekről elfolyó 

szennyezett vizek esetében– amennyiben az elérhető legjobb technológia nem áll 

rendelkezésre – a szagemissziót egyéb megoldásokkal a lehető legkisebb mértékűre 

kell csökkenteni. 

 A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése 

érdekében a megelőző járványügyi intézkedések betartása szükséges. Évente 

legalább két alkalommal rovar-rágcsálóírtast kell a telepen végeztetni a fertőző 

betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló többször módosított 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet szerint. Az 

ennek igazolását szolgáló dokumentációt a helyszínen kell tartani. Amennyiben a 

közeli lakóterületeken repülő rovarok nagy számban megjelennek, soron kívüli 

rovarirtást kell elvégezni. 

 A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során az ember es környezete 

védelme érdekében be kell tartani a kémiai biztonságról szóló módosított 2000 évi 

XXV. Törvényben és a kapcsolódó, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 

készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 

szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglalt előírásokat, valamint a 

munkahelyek kémiai biztonságáról szóló módosított 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM 

együttes rendelet előírásait.  
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12.2 Növény- és talajvédelmi hatósági előírások: 

 A létesítmény üzemeltetése a környező mezőgazdasági művelésű területek, 

termőföldek minőségét nem károsíthatja, a talajvédő gazdálkodást nem 

akadályozhatja. 

 A bővítés során megnövekedő hígtrágyamennyiség kihelyezéséhez szükséges 

területek biztosítása érdekében a szükséges eljárásokat meg kell indítani, hígtrágya 

kijuttatása csak erre engedélyezett területre történhet. 

 A tervezett és megszüntetendő kutakkal kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárásokat 

meg kell indítani. 

13. Erőforrások felhasználása 

13.1 Az Engedélyes köteles minden fő betáplálási pontnál víz- és energia fogyasztásmérőt 

működtetni, a felhasznált mennyiségekről évente adatszolgáltatást készíteni, és azt a 

hatóságnak megküldeni. 

Határidő: évente a tárgyévet követő év április 30. 

14. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások 

14.1 Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenység szüneteltetése vagy felhagyása 

mellett dönt, úgy a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését megelőző 30 nappal 

köteles bejelenteni a hatóságnak. 

14.2 Amennyiben az Engedélyes a telephelyen az engedélyben meghatározott tevékenységet 

nem kívánja folytatni, köteles ártalmatlanítás/hasznosítás céljából eltávolítani a tárolt 

hulladékot, valamint azon anyagokat, amelyek környezetszennyezést eredményezhetnek. A 

felhagyáshoz szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan tervet kell készíteni, 

amelyet jóváhagyásra meg kell küldeni a hatóságnak. 

15. Adatrögzítés és adatközlés a hatóság részére 

15.1 Az Engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett 

mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást 

készíteni. 

15.2 Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi rendeltetésszerű 

üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot, valamint rendkívüli, váratlan szennyezést, 

környezetveszélyeztetést, illetve haváriát okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni. 

15.3 Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú 

panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, 

idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell 

továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 

hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a hatósághoz benyújtani. 

15.4 Az Engedélyes köteles valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi 

mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a hatósághoz benyújtani. 

16. Műszaki baleset megelőzése és elhárítása  

16.1 Az Engedélyes köteles a telephelyén folytatott tevékenységét a hatóság által jóváhagyott 

Üzemi Kárelhárítási Terv alapján végezni. 
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 A fejlesztéseknek megfelelően felülvizsgált Üzemi Kárelhárítási Terv benyújtásának 

határideje: 2022. július 15.  

16.2 A terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, 

átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról a terv készítésére 

kötelezettnek kell gondoskodnia. A változásokról a hatóságot 30 napon belül értesíteni kell.  

16.3 A tervet a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötévenként, 

továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi 

körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia. 

16.4 A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a hatóságnak. 

17. Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről, valamint az előírt 

kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

17.1 Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került [862.500 Ft, azaz 

nyolcszázhatvankettőezer-ötszáz forint], egyéb eljárási költség nem merült fel. 

17.2 A hatóság jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása 

esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket. 

18. Tájékoztatás egyéb engedélyek beszerzéséről 

18.1 Az egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól. 

19. A döntés közlése 

19.1 Jelen határozattal hatóság megkeresi a tevékenységgel érintett település (Sárpilis) Jegyzőjét, 

hogy 2022. március 16. napján gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon 

történő nyilvános közzétételéről és a közzétételt követő öt napon belül tájékoztassa a 

hatóságot a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési 

lehetőség módjáról.  

19.2 A hatóság elrendeli, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy gondoskodjon a 

határozatnak a hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes 

honlapján való közzétételéről.  

20. Jogorvoslat 

20.1 Az eljárásban adott szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az 

kizárólag a döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

20.2 Jelen döntés a közléssel véglegessé válik.  

Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet – 

jogsértésre hivatkozással – a döntés közlésétől számított 30 napon belül a Tolna Megyei 

Kormányhivatalhoz kell benyújtani. A perre a Pécsi Törvényszék illetékes. A peres eljárás 

illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni. 

A perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem 

minősülő képviselője a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, 

valamint okiratot választása szerint elektronikus úton is benyújthatja. Az elektronikus úton 

történő kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt kizárólag elektronikusan nyújthat be a 

bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére. A keresetlevél elektronikus 

úton történő benyújtása esetén a nyomtatvány elérhető a https://birosag.hu/eljarasok-

nyomtatvanyai/polgari-peres-elektronikus-urlapok oldalon. A keresetlevél benyújtható a 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu oldalon. 

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-peres-elektronikus-urlapok
https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-peres-elektronikus-urlapok
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/


21 
 

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban a 

keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében a halasztó hatály elrendelése, ideiglenes 

intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése kérhető. Az azonnali jogvédelem iránti 

kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem 

szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A 

kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, 

és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül 

határoz, a kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.  

 

INDOKOL ÁS  

 

A hatóság előtt TOG/81/01150/2021 ügyszámon, az Engedélyes meghatalmazottja által benyújtott 

kérelem és dokumentáció alapján, a R. 1. számú mellékletének 1. d), illetve 2. számú mellékletének 

11. c) pontjában foglalt tevékenységre, a R. 1. § (4) és (5) bekezdései alapján, környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési, összevont közigazgatási hatósági 

eljárás indult. 

A hatóság 2021. november 12. napján  a R. 8. § (1) bekezdése alapján – a hivatalában, valamint a 

honlapján közleményt, illetve a TOG/81/01150-15/2022. ikt. számú végzését (közmeghallgatás 

elrendelése) közzétette. 

A R. 8. § (2) bekezdése alapján, a fenti közlemény közzétételével egyidejűleg a hatóság 

TOG/81/011150-4/2021. iktatószámú levelében megküldte a közleményt, a kérelmet és a mellékleteit 

a telepítés helye szerinti település jegyzőjének a közterületen és a helyben szokásos módon történő 

közhírré tétel érdekében.  

A hatóság TOG/81/01150-15/2021. ikt. számú végzésével az eljárásban közmeghallgatás tartását 

rendelte el, amely a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú 

szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) 

Korm. rendelet 9.§-a alapján személyes megjelenés nélküli közmeghallgatásként került 

meghirdetményezésre, az észrevételek benyújtására adott határidő R.-ben meghatározott 

határidejének kitolása mellett. 

A hatóság TOG/81/01150-5/2021. iktatószámú végzésével teljes eljárásra tért át, az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § alapján. 

A tárgyi eljárásban észrevétel a hatósághoz, továbbá az érintett település jegyzőjéhez nem érkezett.  

A hatóság tárgyi eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § alapján az 5. sz. 

mellékletben foglalt szakkérdések tekintetében megkereste az ügyben érintett hatóságokat, ill. az 

egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 9. táblázata alapján kijelölt szakhatóságokat, 

illetve a R. 1. § (6b) bekezdése alapján az érintett település önkormányzatát az eljárás megindulásáról 

értesítette. 
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Az állásfoglalások az alábbiak szerint kerültek megadásra: 

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/9134-4/2021. ált. ikt. számú (hatóság ikt. 

szám: TOG/81/00115-4/2022.) szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta, az alábbiak szerint: 

„SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS 

1. A Környei Agráripari Zrt. (székhely: 2851 Környe, Irtás puszta 0597/7 hrsz.; KÜJ: 

101890746; KSH: 13749279-0111-114-11) kérelmére a Tolna Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán TOG/81/01150-

1/2021. iktatószámon indult, a Sárpilis, 0129/5 hrsz. alatti sertéstelep (KTJ: 101307821) 

összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárása tárgyában az engedély kiadásához az alábbi előírások rögzítésével 

szakhatóságként hozzájárulok: 

2. A telephely aktuális kapacitással történő további üzemeltetéséhez az alábbi vízvédelmi 

kikötés rögzítésével járulok hozzá: 

 Az állattartó telep felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának hatékonyabb nyomon követése 

céljából további 2 db monitoring kút létesítése szükséges. A kutakat a talajvíz áramlási 

irányának figyelembe vételével kell elhelyezni, ennek megfelelően 1 db kutat kell telepíteni a 

mért ráfolyás irányába, a telep tényleges háttérszennyezésének meghatározása céljból, 

illetve 1 db kutat az elfolyás irányába, valamennyi létesítmény hatásának meghatározása 

céljából. A monitoring kutak kialakítására vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési 

dokumentáció vízügyi hatósághoz történő benyújtásának határideje: 2022. június 30. 

A kutak megvalósítását követően a telephely vízilétesítményeire – köztük a monitoring 

kutakra – kiadott hatályos vízjogi üzemeltetési engedély módosítása szükséges. 

3. A telephely tervezett kapacitás bővítésének engedélyezéséhez az alábbi vízvédelmi 

kikötések rögzítésével járulok hozzá: 

A 2 db újonnan építendő állattartó épület használatba vételének (az állatállomány 

betelepítésének) feltétele: 

 A telephely kapacitásbővítést követő vízigényének kielégítése céljából – jogerős vízjogi 

létesítési engedély birtokában – a vízellátást biztosító új kút megvalósítása, és az arra 

vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése. 

 A jelen állásfoglalásban előírt 2 db új monitoring kút engedélyeztetése és megvalósítása. 

 Az új állattartó épületek (348 fh-es fiaztató, 312 fh-es kocaszállás és 1040 fh-es vemhesítő) 

lagúna rendszerére vonatozó szennyező anyag elhelyezési engedély megszerzése 

(egységes környezethasználati engedély módosítás keretében). 

4. Az egységes környezethasználati engedélybe kérem belefoglalni az alábbi engedély 

megadását:  

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

bekezdésének a) pontja szerinti szennyező anyag elhelyezésének engedélyét – az 

alábbiakban meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, az állattartás során keletkező 

szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben. 

5. A szennyezőanyag elhelyezésének engedélye 2034. február 28-ig érvényes. 
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6. A szennyező anyag elhelyezés az alábbiakban meghatározott műszaki védelemmel 

rendelkező, az állattartás során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló 

létesítményekben történik: 

Az engedélyköteles tevékenység: szennyező anyag elhelyezése 

Az elhelyezni kívánt szennyező anyagok besorolása: a telephelyen sertéstartás során 

keletkező K2 minősítésű, az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a 

foszfátok) – hígtrágya, trágyával szennyezett csurgalékvíz 

A tevékenység helye: Sárpilis, 0129/5 hrsz. alatti ingatlan 

A szennyező anyag elhelyezésére szolgáló létesítmények, műtárgyak műszaki jellemzői: 

 Meglévő 2 db állattartó épület lagúna rendszere (összes tárolási kapacitás: 9 171 m
3
)  

A sertések tartására jelenleg 2 épület szolgál, összesen 3 épületrésszel. Az alkalmazott 

tartási mód hígtrágyás rendszerű.  

Fiaztató, vemhesítő épület lagúnáinak EH KTJ száma: 102955773 

Vemhes kocaszállás lagúnáinak EH KTJ száma:  102955795 

Az állattartó épületek közepén hossz és kereszt irányban egyaránt etető folyosót alakítottak 

ki. A termek alatt úgy alakították ki a beton trágyamedencéket (lagúnákat), hogy falai 

képesek legyenek a kutricák padozatát képező műanyag taposórácsokat megtartani. A 

lagúnák alatt egy komplett PVC csőrendszer fut, mely a hígtrágya elvezetését biztosítja. A 

hígtrágya leeresztése a PVC csöveken elhelyezett szelepekkel történik. A csőrendszer a 

hígtrágyát gravitációs úton a 200 m
3
 térfogatú vasbeton átemelő (előtároló) aknába juttatja. 

Innen zagyszivattyú emeli át a térszint feletti vezetéken keresztül a 2 db, egyenként 5 000 

m
3
-es zárt (ALLIGATOR BAGTANK) tározóba.   

A padozat kialakítása műanyag rácsok elhelyezésével történik.  

A közlekedő folyosók beton borításúak.  

 Hígtrágya előtároló, átemelő medence (200 m
3
)  

EH KTJ: 101917114 

Műszaki kialakítás:  

A vasbeton átemelő akna az állattartó épületek lagúnáiban összegyűlő hígtrágyát juttatja – 

zagyszivattyún keresztül – a két hígtrágya tárolóba. 

 Alligator Bagtank zárt hígtrágya tároló (2 x 5 000 m
3
)  

EH KTJ 1: 102364207 

EH KTJ 2: 101917099 

Műszaki kialakítás:  

A minőségi tanúsítvánnyal rendelkező hígtrágyatároló részben földbe süllyesztett kivitelű. A 

fogadó földmű a tároló ballon alakjára igazítottan készül. A téglalap alakú tároló tér a 

terepszint fölé kiemelkedő támasztó töltésekkel körülhatárolt.  

A hígtrágya tároló tér mintegy 1 m-rel a gátkorona szint fölé emelkedik maximális teltségi 

állapotban.  
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A tároló tér minden irányból a tároló mélypontján elhelyezett keverő berendezések irányába 

lejt, így a homogenizálás teljes, mivel holt tér nem tud kialakulni. A keverő berendezések 

forgatása kézi erővel történik, melyet az úszószigetekről biztonsággal lehet végezni.  

A kétrétegű szálerősítésű poliészterből készült tároló anyagának legfontosabb részei az 

ellenőrzött gyártási körülmények között készített saját anyagában hegesztett illesztések.  

A tároló anyaga a tároló rendszert alkalmassá teszi savas és lúgos kémhatású iszapok 

tárolására is. A műanyag eleget tesz a savas-lúgos közegekkel szemben támasztott 

minőségi követelményeknek.  

Az engedélyezési dokumentáció szerint a telephelyen – a jelenlegi állatlétszám (4266 fh.) 

mellett – keletkező hígtrágya éves mennyisége – 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 (továbbiakban: Nitrát rendelet) 5. sz. mellékletben szereplő irányszámok 

alapján kalkulálva – 16 859 m
3
/év. Ezt, valamint a rendelkezésre álló 19 371 m

3
-es 

hígtrágya-tároló kapacitást figyelembe véve a hat havi hígtrágya mennyiség kihelyezésig 

történő tárolása – a Nitrát rendelet 8. § (5) bekezdésének megfelelően – a telephelyen 

biztosított.  

 Állati hulla gyűjtősére szolgáló tároló (5 m
3
) 

EH KTJ: 101917169 

Az elhullott állatok tárolására szolgáló hűtött épületrész mosható beton padlóburkolatú tároló 

térből (60 m
2
) és a boncolóból (8 m

2
) áll.   

 Technológiai szennyvízgyűjtő akna (10 m
3
)  

KTJ: 102957227 

Az állati tetem tároló takarításakor keletkező szennyvizet a 10 m
3
-es vasbeton aknában 

gyűjtik, melynek ürítéséről vállalkozó gondoskodik. 

 Kommunális szennyvízgyűjtő akna (50 m
3
)  

EH KTJ: 102957249 

A sertéstelep szociális épületeiben keletkező kommunális szennyvíz gyűjtésére szolgáló 50 

m
3
-es vasbeton akna. Ürítése igény szerint, külső vállalkozóval történik. 

Monitoring: 

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére kialakított, két 

kútból álló monitoring rendszer üzemeltetése a továbbiakban is indokolt. Emellett két további 

monitoring kút kialakítása és üzemeltetése szükséges.  

7. Hígtrágya tárolására vonatkozó előírások:  

7.1 A rendelkezésre álló hígtrágya tárolóhelyeknek legalább 6 havi hígtrágya befogadására 

elegendő méretűnek kell lennie, hogy biztosított legyen a tilalmi időszakokban a 

biztonságos tárolás. 

7.2 A hígtrágya, valamint a trágyával szennyezett csurgalékvíz kizárólag olyan 

szivárgásmentes, szigetelt tárolóban tárolható, melynek anyagát úgy választják meg, hogy 

az a korróziónak ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen.  
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7.3 A telep hígtrágya-tároló létesítményeinek épségét, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni 

kell. A tároló műtárgyak túltöltését, a hígtrágya talajba jutását meg kell akadályozni. 

7.4 Az Engedélyes köteles részletes nyilvántartást vezetni a keletkező hígtrágya 

mennyiségéről és elhelyezéséről.  

8. Felszíni- és felszín alatti vízvédelmi előírások: 

8.1 A vízellátást biztosító meglévő kút eltömedékelése és az új termelő kút létesítése és 

üzemeltetése vízjogi engedélyköteles tevékenység.  

Az új épületek használatba vételének feltétele az új vízellátó rendszer üzemeltetésére kiadott, 

véglegessé vált vízjogi üzemeltetési engedély rendelkezésre állása.  

8.2 A szennyvíz gyűjtő aknák és a hígtrágya-gyűjtők megfelelő gyakoriságú ürítéséről 

gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen. A kommunális és 

technológiai szennyvizeket annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek kell átadni. 

8.3 A tevékenység során a felszíni-, a felszín alatti vizek és a földtani közeg nem 

szennyeződhetnek. 

8.4 A tevékenység létesítményeihez kapcsolódó tárolók műszaki állapotának rendszeres 

ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a földtani közeget és a felszín alatti vizeket szennyezés ne 

érhesse. 

8.5 A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat olyan módon kell 

végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető 

legjobb technika alkalmazásával a vízszennyezést megelőzzék, illetve a környezet terhelését a 

lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá takarékos vízhasználatot és hatékony 

energiafelhasználást valósítsanak meg. 

8.6 Az állattartó telepen lévő csapadékvíz elvezető létesítmények működőképes állapotáról 

folyamatosan gondoskodni kell. A csapadékvíz elvezető rendszerbe kizárólag tiszta 

csapadékvizek vezethetők, illetve a szükséges műszaki létesítményekkel gondoskodni kell róla, 

hogy tiszta csapadékvizek a hígtrágya-gyűjtő rendszerbe ne kerülhessenek.  

8.7 Az istállókból származó trágya, hígtrágya kizárólag a telephely műszaki védelemmel 

ellátott térrészein tárolható. Szigeteletlen, műszaki védelem nélküli (vízzáró és szulfátálló 

burkolat nélküli) térrészen trágya ideiglenesen sem tárolható. 

8.8 Az istállók lagúnáinak folyadékzáróságát, valamint a szennyvíz- és hígtrágya gyűjtő 

műtárgyak és kapcsolódó csővezetékek folyadékzáróságát ötévente felül kell vizsgálni, és 

amennyiben a folyadékzáróság nem biztosított, úgy annak műszaki helyreállításáról 

gondoskodni kell.  

8.9 A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére kialakított, 2 

db monitoring kútból álló, vízjogi engedéllyel rendelkező monitoring rendszer üzemeltetését az 

alábbiak szerint továbbra is folytatni kell:     

Akkreditált vízmintavételt követően, évente egy alkalommal meg kell mérni a talajvíz szintjét és 

akkreditált laboratóriumi vizsgálattal, meg kell határozni az alábbi komponenseket: pH, fajlagos 

vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát, klorid. 

A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a 

vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt 

szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni.  
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Az eredmények kiértékelését 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 vonatkozó határértékeinek figyelembe vételével kell 

végezni. 

A monitoring kutakra vonatkozó vizsgálati eredményeket kiértékelt formában a Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére, mint vízügyi hatóságra meg kell küldeni – OKIRkapu 

rendszer FAVI: MIR-KM felületén történő feltöltéssel. 

A vizsgálati eredmények benyújtásának határideje minden tárgyévet követő év március 31. 

Emellett az állattartó telep felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának hatékonyabb nyomon 

követése céljából további 2 db monitoring kút létesítése szükséges. A kutakat a talajvíz 

áramlási irányának figyelembe vételével kell elhelyezni, ennek megfelelően 1 db kutat kell 

telepíteni a mért ráfolyás irányába, a telep tényleges háttérszennyezésének meghatározása 

céljából, illetve 1 db kutat az elfolyás irányába, valamennyi létesítmény hatásának 

meghatározása céljából. A monitoring kutak kialakítására vonatkozó vízjogi létesítési 

engedélyezési dokumentáció vízügyi hatósághoz történő benyújtásának határideje: 2022. június 

30. 

A kutak megvalósítását követően a telephely vízilétesítményeire – köztük a monitoring kutakra 

– kiadott hatályos vízjogi üzemeltetési engedély módosítása szükséges. 

8.10 A monitoring kutak állapotát megfelelő gyakorisággal felül kell vizsgálni és szükség esetén 

a felújításokat el kell végezni, hogy a kút megfelelő üzemeltetése biztosítva legyen. 

8.11 Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a 

vízvédelmi hatóságra köteles bejelenteni: 

h) a tevékenység folytatójának változása 

i) a tevékenység helyének változása 

j) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani 

közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás 

k) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, 

a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges 

változás 

l) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a 

(B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot 

m) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható 

fa)  trendszerű, egyirányú változás 

fb)  ugrásszerű változás 

fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése 

fd) más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése 

n) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való 

lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre. 

8.12 A telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet naprakészen kell tartani. 

  



27 
 

8.13 Havária eseményt azonnal jelenteni kell az illetékes vízügyi hatóságnak. Felszín alatti 

vízben (B) szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezőanyag megjelenésekor a 

szennyezés okának kiderítése és a szükséges intézkedések megtétele érdekében intézkedni 

kell. 

8.14 A 6. pontban ismertetett, a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló műtárgyak 

üzemeltetésére, mint szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozóan adatszolgáltatás céljából a 

faviR. 16. §-a szerinti „bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, 

terheléséről” megnevezésű bejelentőlapot (továbbiakban: FAVI-lap) elektronikus formában meg 

kell küldeni az OKIRkapu rendszeren keresztül a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálynak, mint vízügyi/vízvédelmi 

hatóságnak. 

A FAVI-ENG adatlapok benyújtásának határideje: az egységes környezethasználati engedély 

véglegessé válását követő 30 napon belül.  

9. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

10. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.  

INDOKOLÁS 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztálya TOG/81/01150-8/2021. iktatószámú végzésében a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Környei Agráripari Zrt. (továbbiakban: Ügyfél) 

kérelmére indult, a Sárpilis, 0129/5 hrsz. alatti sertéstelepére vonatkozó összevont környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása tárgyában. 

Az Enviroagro Kft. által készített engedélyezési dokumentáció alapján megállapítom, hogy 

Ügyfél a tárgyi telephelyen nagy létszámú állattartási tevékenységet folytat a TO-04G/80/1643-

23/2017. sz. egységes környezethasználati engedély (továbbiakban: alaphatározat) alapján, 

amely 2027. július 13. napjáig érvényes.  

Ügyfél a 2018 márciusa óta, 4257 koca és 9 kan férőhellyel üzemelő, lagúnás rendszerű 

tenyésztelep (825 fh. fiaztató, 370 fh. vemhesítő, 3059 fh vemhes kocaszállás) tervezett 

bővítése keretében 2 új állattartó épület (348 fh-es fiaztató, 312 fh-es kocaszállás és 1040 fh-es 

vemhesítő rész) építését tervezi, további 1700 egyedi koca férőhellyel. A telephely bővítést 

követő férőhelyszáma 5966 lesz (5957 koca és 9 kan). 

A tárgyi telephely Sárpilis község K-i külterületi határában helyezkedik el. Közvetlen közelében 

felszíni víz nem található, a legközelebbi vízfolyás a kb. 250 m-re Ny-i irányban húzódó Báta-

foki-csatorna, mely a Lanka-Náznói-csatornába torkolló időszakos vízfolyás.  

A sertéstelep az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 

1.sz. függeléke alapján nagy létszámú állattartó telepnek minősül. A vizek mezőgazdasági 

eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm.rendelet 

(továbbiakban: nitrátR.) 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján a nagy létszámú állattartó telepek 

nitrátérzékeny területek. 

A vizsgált terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004.(VII.21.) Kormányrendelet (továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100 

000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából 

érzékeny (2c) terület.  
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Tárgyi ingatlan nem tartozik működő vagy távlati ivóvízbázis kijelölt vagy kijelölés alatt álló 

hidrogeológiai védőterületéhez. 

A terület nem minősül árvízjárta, illetve belvízveszélyeztetett területnek. 

A sertések tartására a tervezett bővítést követően 4 épület szolgál, összesen 6 épületrésszel. 

Az alkalmazott tartási mód hígtrágyás rendszerű. Az engedélyezni kívánt férőhelyszám 5 966 

db.  

A telephely technológiai és szociális vízellátását a K-27 kataszteri számú mélyfúrású kútról 

biztosítják, a 2035. március 15-ig hatályos, a 35700/1033-8/2020.ált. iktatószámú, a 

35700/2287-8/2019.ált iktatószámú, a 3193/2013. ügy- és 36375/2013. iktatószámú, a 

19443/2011. ügy- és 58581/2012. iktatószámú, a 20022/2010. ügy- és 75506/2010. 

iktatószámú, a 22.583/2003.-I. számú, a 20.881/2000. számú határozatokkal módosított 

20.537/1997. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján. A jelenlegi lekötött vízmennyiség 16 

940 m
3
/év.   

A tervezett fejlesztés megvalósulását követően, az 5966 férőhelyszám mellett a telephely 

becsült vízigénye 28 024 m
3
/év (77 m

3
/nap) lesz. 

Tekintettel arra, hogy a tervezett új fiaztató épület elhelyezése érinti a jelenlegi K-27 kataszteri 

számú termelőkút és a hidroglóbusz helyét, ezért Ügyfél a telephelyen új termelőkút létesítését 

tervezi.  

A sertéstelep szociális épületeiben keletkező kommunális szennyvizet, valamint a munkaruhák 

mosásából származó szennyezett mosóvizet egy 50 m
3
-es vasbeton aknában gyűjtik, és igény 

szerint a településen közszolgáltatást végző vállalkozással elszállíttatják.  

Az istállók (rácspadozatok és a lagúnák) takarításából keletkező mosóvíz az istállókból a föld 

alatti vezetékrendszeren keresztül a hígtrágyakezelő rendszerbe jut.   

Az állati tetem tároló takarításakor keletkező szennyvizet 10 m
3
-es vasbeton aknában gyűjtik, 

melynek ürítéséről vállalkozó gondoskodik. 

A tiszta csapadékvizek gyűjtésére az épületekre kihelyezett ereszcsatornák szolgálnak. Az 

épületekről lefolyó csapadékvizek a telken belüli füves, fás területeken szikkadnak el, illetve a 

telepen belül a kerítés mellett több helyen kialakított szikkasztó árkokba vezetik. Szennyezett 

csapadékvíz a zárt tartástechnológiából kifolyólag nem keletkezik.   

A telephelyen alkalmazott tartástechnológia hígtrágyás rendszerű.  

Az állattartó épületek közepén hossz és kereszt irányban egyaránt etető folyosót alakítottak ki. 

A termek alatt úgy alakították ki a beton trágyamedencéket (lagúnákat), hogy falai képesek 

legyenek a kutricák padozatát képező műanyag taposórácsokat megtartani. A lagúnák alatt egy 

komplett PVC csőrendszer fut, mely a hígtrágya elvezetését biztosítja. A hígtrágya leeresztése 

a PVC csöveken elhelyezett szelepekkel történik. A csőrendszer a hígtrágyát gravitációs úton a 

200 m
3
 térfogatú vasbeton átemelő (előtároló) aknába juttatja. Innen zagyszivattyú emeli át a 2 

db, egyenként 5 000 m
3
-es zárt (ALLIGATOR BAGTANK) tározóba.   

A telephely jelenlegi hígtrágya tároló kapacitása: 

Állattartó épületek lagúnái:   9 171 m
3
 

Hígtrágya előtároló, átemelő medence: 200 m
3
 

Alligator Bagtank zárt hígtrágya tároló: 2 x 5 000 m
3
 

Összesen:     19 371 m
3
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Az engedélyezési dokumentáció szerint a telephelyen – a jelenlegi állatlétszám (4266 fh.) 

mellett – keletkező hígtrágya éves mennyisége – 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 (továbbiakban: Nitrát rendelet) 5. sz. mellékletben szereplő irányszámok alapján 

kalkulálva – 16 859 m
3
/év. Ezt, valamint a rendelkezésre álló 19 371 m

3
-es hígtrágya-tároló 

kapacitást figyelembe véve a hat havi hígtrágya mennyiség kihelyezésig történő tárolása a 

telephelyen biztosított. 

Fentiek alapján megállapítom, hogy a jelenleg rendelkezésre álló hígtrágya-tárolási kapacitás 

elegendő, a Nitrát rendelet 8. § (5) bekezdésének megfelelően a hat havi tárolási kapacitás  

biztosított. 

A telephelyen keletkező hígtrágya termőföldre történő kijuttatása a talajvédelmi hatóság által 

elfogadott, 2023.09.06-ig érvényes talajvédelmi terv alapján történik. 

A telephely – bővítést követő – hígtrágya tároló kapacitása: 

Állattartó épületek lagúnái (fejlesztés után):   14 674 m
3
 

Hígtrágya előtároló, átemelő medence:   200 m
3
 

Alligator Bagtank zárt hígtrágya tároló:   2 x 5 000 m
3
 

Összesen:       24 874 m
3
 

Az engedélyezési dokumentáció szerint a telephelyen – a bővítést követő maximális 

állatlétszám (5966 fh.) mellett – keletkező hígtrágya éves mennyisége – 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 (továbbiakban: Nitrát rendelet) 5. sz. mellékletben szereplő irányszámok alapján 

kalkulálva – 23 643 m
3
/év. Ezt, valamint a 24 874 m

3
-es hígtrágya-tároló kapacitást figyelembe 

véve a hat havi hígtrágya mennyiség kihelyezésig történő tárolása a telephelyen biztosított. 

Fentiek alapján megállapítom, hogy a fejlesztést követően rendelkezésre álló hígtrágya-tárolási 

kapacitás elegendő, a Nitrát rendelet 8. § (5) bekezdésének megfelelően a hat havi tárolási 

kapacitás  biztosított. 

 

Monitoring rendszer: 

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére Ügyfél 2 db 

monitoring kútból álló monitoring rendszert üzemeltet, a 58581/2012. számú vízjogi 

üzemeltetési engedély alapján, melynek érvényességi ideje 2035. március 15. 

Az Enviroagro Kft. által készített engedélyezési dokumentáció tartalmazta a telephelyen 

kialakított két db talajvíz figyelő monitoring kút 2011., 2015., 2016., 2019. és 2020. évi mérési 

eredményeit. 

Hatóságom rendelkezésére állt továbbá az Enviroagro Kft. által 2022. január 24-én megküldött 

2021. évi monitoring jelentés is. 

Fentiek alapján megállapítottam, hogy mindkét monitoring kút folyamatos „B” szennyezettség i 

határérték túllépéssel jellemezhető. 

Tekintettel arra, hogy a szennyezés fennállása néhány kérdés (szennyezés elhárítása, illetve 

jövőbeli elkerülése, további monitoring tevékenység végzése) tisztítását tette szükségessé, 



30 
 

ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 

62. §-a alapján bizonyítási eljárást folytattam le, és a tényállás tisztázása érdekében a 

35700/9134-2/2021.ált. számú végzésben nyilatkozatok és iratok benyújtására kértem fel 

Ügyfelet.  

Felhívásomra az Enviroagro Kft. benyújtotta a 2021. évi monitoring jelentés kiegészítését, a 

környezeti káresemények (csőtörések) elhárítása érdekében tett korábbi intézkedéseket 

alátámasztó dokumentációkat, valamint a hígtrágya átemelő akna és a hígtrágya tárolók 2021-

es évi vízzárósági vizsgálatait. 

Valamennyi rendelkezésemre álló dokumentáció alapján megállapítom, hogy a talajvíz 

áramlása a területen NY-K-i irányú. 

A telep területén 2 db figyelőkút létesült, a hígtrágyatároló medencék ÉNy-i és DK-i sarkában. A 

kutak üzemeltetését Engedélyes a többször módosított, 20.537/1997. számú vízjogi 

üzemeltetési engedély alapján végzi. 

A 2019-2020-2021-es monitoring eredmények alapján a megfigyelő kutak ammónia, foszfát, 

nitrit tartalma több esetben 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 (továbbiakban: faviHat.) által meghatározott „B” 

szennyezettségi határérték feletti koncentrációt mutattak, melyek friss szennyezésre utaltak. 

Ennek okaként a tervező a hígtrágya átemelő akna és a hígtrágya tároló közötti 

vezetékszakaszon az elmúlt években több ízben (2020.07.17 és 2021.08.03.) bekövetkező 

csőtörést jelölte meg, melyeket javítottak, jelen eljárás során az erre vonatkozó javítási 

dokumentációkat benyújtották. 

Megállapítom, hogy a telephelyen kialakított két monitoring kút nem alkalmas reprezentatív adat 

szolgáltatására, mivel nem adnak információt a telephely háttérszennyezéséről, illetve a 

telephelyen végzett állattartási tevékenység határairól, csupán a hígtrágya átemelő, a 

vezetékek és a hígtrágya tároló meghibásodásából eredő szennyezé megjelenését jelzik. 

Ezért – a meglévő 2 db monitoring kút további üzemeltetése mellett – 2 db új monitoring kút 

létesítését írtam elő, figyelembe véve az Enviroagro Kft. által benyújtott monitoring javaslatban 

foglaltakat. Előírtam továbbá a hígtrágyával érintkező térrészek burkolttá tételét. 

Felhívom a figyelmet, hogy az esetlegesen bekövetkező káresemények esetén Engedélyesnek 

azonnali tájékoztatási kötelezettsége van a vízügyi hatóság felé. 

A tervezett fejlesztés megvalósulását követően a legjobb elérhető technika teljesülése 

tekintetében – vízvédelmi szempontból – az alábbiak állapíthatók meg: 

- A hatékony vízfelhasználás céljából a telepen hitelesített vízórával mérik a vízfogyasztást, 

melyet nyilvántartásban rögzítenek.    

- Az esetleges vízszivárgásokat feltárják és javítják. A telepen az elmúlt években csőtörést 

nem regisztráltak.  

- Az állatok tartására szolgáló helyeket víztakarékos magasnyomású berendezéssel tisztítják. 

- A sertések itatására víztakarékos önitatókat használnak. 

- A tiszta csapadékvizeket a telep területén parkgondozási céllal kívánják felhasználni.   

- A telephelyen udvart terhelő trágya nem keletkezik. A tartástechnológia teljesen zárt. Az 

állatok szállítása is közvetlenül az épületekből történik. 
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- A kommunális és a hullatároló szennyvíz gyűjtése vízzáró szennyvízgyűjtő aknákban 

történik. Elszállításáról rendszeren gondoskodnak.  

- Az állattartó épületek takarításából származó trágyával szennyezett mosóvizet műszaki 

védelemmel rendelkező hígtrágyatároló műtárgyakban gyűjtik.   

- A keletkező hígtrágyát csőfüggönyös és injektálásos technológiával juttatják ki az 

engedélyezett területekre, a Növény és Talajvédelmi Hatóság által jóváhagyott talajvédelmi 

terv alapján.  

- A hígtrágya tárolására teljesen zárt rendszerű – Alligator Bagtank hígtárolót alkalmaznak. 

- Az átemelő akna vasbeton, míg a zárt hígtrágyatároló KIWA tanúsítvánnyal rendelkező 

szálerősített poliészterből készült. A kommunális szennyvízgyűjtő aknák vízzáró vasbeton 

műtárgyak.   

- A telepi hígtrágyatároló műtárgyak kapacitása elegendő a 6 havi hígtrágyamennyiség 

tárolására.  

- A hígtrágyakezelő műtárgyak vízzáró kialakításúak. 

- A hígtrágyatároló műtárgy vasbeton, illetve szálerősített poliészter, melyet fóliaszigeteléssel 

ellátott földműben helyeznek el.    

- A telep és a hozzá kapcsolódó hígtrágyakezelő rendszer felszín alatti vízre gyakorolt 

hatásának követésére 2 db figyelőkút áll rendelkezésre. 

A tevékenység – normál üzemmenet esetén, jelen vízvédelmi előírások betartása mellett – a 

felszíni- és felszín alatti vizekre további káros hatást várhatóan nem gyakorol, ezért a 

rendelkező részben tett előírásokkal az egységes környezethasználati engedély kiadásához 

hozzájárultam. 

Állásfoglalásom 2. pontjában a telephely aktuális kapacitással történő további üzemeltetésére 

vonatkozó, 3. pontjában a telephely tervezett bővítésének engedélyezésére vonatkozó 

vízvédelmi kikötéseket rögzítettem. 

A faviR. 13. § (1) bekezdése szerint a szennyező anyag elhelyezése engedélyköteles 

tevékenység, ezért jelen eljárásban a hígtrágyás rendszerű meglévő istállók lagúna 

rendszerének, a hígtrágya elvezető és tároló létesítmények, valamint a kommunális 

szennyvízgyűjtő akna üzemeltetetésére vonatkozóan a vízügyi hatóság szennyezőanyag 

elhelyezési engedélyt ad, melyet kérünk rögzíteni az eljárást lezáró határozatban. A 

szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényességi idejét – a faviR. 13. § (10) bekezdése 

alapján – jelen állásfoglalás 5. pontjában, a szennyező anyag elhelyezésének főbb jellemzőit a 

6. pontjában rögzítettem. 

Felhívom a figyelmet, hogy a szennyezőanyag elhelyezési engedély nem terjed ki a fejlesztés 

keretében megvalósítani tervezett épületek lagúna rendszerére.  

A 7. pontban a hígtrágya tárolókra vonatkozóan előírásokat tettem a vizek mezőgazdasági 

eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes 

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

FVM (továbbiakban: Nitrát rendelet) 4. § (2) bekezdése és a 8.§ figyelembe vételével.  

Felhívom a figyelmet, hogy a Nitrát rendelet 8. § (5) bekezdése értelmében a hígtrágya tárolók 

kapacitásának 6 havi hígtrágya befogadására kell alkalmasnak lennie.  
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A 7.4 pontban szerepeltetett előírásom a faviR. 8. § b) pontja indokolja, mely szerint a felszín 

alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények 

között történhet 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: 

Kvtv.) 6.§ (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és 

végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek 

alapján a 8. pontban előírásokat tettem. 

A 8. pontban foglalt felszíni vízvédelmi előírásokat a felszíni vizek minősége védelmének 

szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.) kibocsátókra 

vonatkozó általános előírásai, a felszín alatti vízvédelmi előírásokat a faviR. alapján hoztam 

meg. 

A faviR. 10. § (1) bekezdése alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása 

érdekében a tevékenység végzése során szennyező anyagnak, illetve lebomlása esetén ilyen 

anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki 

védelemmel folytatható. A fentiek alapján a 8.7 és 8.8 pontokban előírást tettem. 

A faviR. 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében 

tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, 

működtetését és az adatszolgáltatást. A faviR. 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel 

kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, 

akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt 

hatásának ellenőrzése céljából a meglévő, 2 db monitoring kútból álló monitoring rendszer 

további üzemeltetését, és további 2 db monitoring kút létesítését írtam elő. 

Továbbá a monitoring kutak állapotának rendszeres ellenőrzését és működőképességének 

fenntartását is előírtam, a 8.10 pontban.  

A vizsgálandó szennyező anyagok körét a tevékenységnél vizsgált jellemzők alapján 

határoztam meg. 

A mintavételezést és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokat 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 rendeletbe foglaltak figyelembe 

vételével kell elvégezni. 

Állásfoglalásom 8.11 pontjában foglalt előírás jogalapja a faviR. 5. sz. mellékletének 7. pontja. 

A 8.12 pontban tett előírásom jogalapja a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának 

rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet (továbbiakban: kárelhárításR.)  6. § (3) 

bekezdése és e rendelet 2. sz. mellékletének 11. a) pontja. Az Üzemi kárelhárítási tervet a 

kárelhárításR. 9. § (1) alapján a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől 

függetlenül - ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel 

összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell 

vizsgálnia. 

Állásfoglalásom 8.13 pontjában a havária bejelentésére vonatkozó rendelkezést a faviR. 19. § 

(1) bekezdése alapján tettem. 

Állásfoglalásom 6. pontjában ismertettem a telephely szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló 

műtárgyait. A szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozó adatszolgáltatás céljából 

állásfoglalásom 8.14 pontjában FAVI-lapok OKIRkapu rendszeren keresztül történő benyújtását 

írtam elő, a faviR. 16. §-a alapján. 
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A rendelkezésre álló dokumentációk alapján, a hatáskörömbe utalt kérdéseket megvizsgálva 

megállapítottam, hogy tárgyi tevékenység – jelen végzésemben rögzített feltételek betartása 

mellett – vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért szakhatósági állásfoglalásomat az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) 

bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 9. táblázat 

2. és 3. pontjai alapján megadtam. 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező 

döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján. 

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. törvény 28. § (2) bekezdése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízvédelmi hatáskörömet a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. §, és a vízügyi igazgatási 

és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, 

vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és a 2. mellékletének 

4. pontja állapítja meg.” 

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36700/1428-2/2021. ált. ikt. számú (hatóság ikt. 

szám: TOG/81/01150-23/2022.) szakhatósági hozzájárulását az ipari baleseteknek és a természeti 

katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatosan megadta, melyet az alábbiak szerint 

indokolt: 

„A Környei Agráripari Zrt. (2851 Környe, Irtáspuszta 0597/7 hrsz.; a továbbiakban: Ügyfél) 

kérelmére indult, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

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

rendelet) 1. számú mellékletének 1. d) pontjában foglalt tevékenységre vonatkozó környezeti 

hatásvizsgálati közigazgatási hatósági eljárásban a Tolna Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi 

Osztálya, mint engedélyező hatóság 2021. november 9-én megkereste a Tolna Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot 

szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. 

A megkereső hatóság által megküldött dokumentumok alapján a Korm. rendelet 1. § (3) 

bekezdés a) pontja értelmében az Ügyfél környezeti hatásvizsgálati engedélyének 

megadásához hozzájárultam. 

A környezeti hatásvizsgálat elbírálása során megállapítottam, hogy a tevékenység végzése 

helyének közvetlen környezetében alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó 

üzem nem működik, így az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségből eredő várható hatások vizsgálata nem 

indokolt, illetve a környezeti hatástanulmány a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, 

valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM 

rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendeletben meghatározott osztályba 

sorolást, a települési veszélyelhárítási tervben meghatározott természeti eredetű kockázatokat 

figyelembe veszi és a feltárt kockázatok károsító hatásainak várható következményeit 

megfelelően tartalmazza. 

Döntésemet a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. 
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Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken 

alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és ugyanezen rendelet 1. melléklet 9. táblázatának 4. pontja, 

illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. 

rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. 

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján: „A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg.”” 

A Tolna Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: TMKH) Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi és Járványügyi Osztályának TO/NEF/0663-2/2021. ikt. számú (hatóság ikt. 

szám: TOG/81/01150-18/2021.) szakkérdésben tett nyilatkozatában, a környezet- és település-

egészségügyi szakkérdés vonatkozásában az alábbiak szerint nyilatkozott: 

„A vizsgált szakkérdés: 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. 

számú táblázat 3. pontja alapján a vizsgált szakkérdések:  

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

hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli 

fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott 

területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a 

szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények 

érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére terjedtek ki. 

A vizsgálat eredménye: 

A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen megállapítottam, hogy a vizsgált tevékenység 

közegészségügyi érdekeket nem sért, környezet- és település-egészségügyi szempontból 

kifogást nem emelek. A benyújtott dokumentáció alapján a Sárpilis 0129/5 hrsz. alatti 

sertéstelep bővítésére az egységes környezethasználati engedély kiadása közegészségügyi 

érdeket nem sért. 

Az érdemi döntésbe foglalandó kikötések, feltételek, előírások: 

A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen, tárgyi ügyben, a következő feltételeknek kell 

eleget tenni a jelenleg bemutatott, valamint a bővítések utáni technológiával végzett 

tevékenység során: 

 Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot 

zavaró bűz kerüljön a környezetbe, illetve a közeli lakóterületre. A hígtrágya kezelésnél és 

tárolásnál valamint a hígtrágyával szennyezett felületekről elfolyó szennyezett vizek 

esetében– amennyiben az elérhető legjobb technológia nem áll rendelkezésre – a 

szagemissziót egyéb megoldásokkal a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. 

 A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 

a megelőző járványügyi intézkedések betartása szükséges. Évente legalább két 

alkalommal rovar-rágcsálóírtast kell a telepen végeztetni a fertőző betegségek és a 

járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló többször 

módosított 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet szerint. Az ennek igazolását szolgáló 
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dokumentációt a helyszínen kell tartani. Amennyiben a közeli lakóterületeken repülő 

rovarok nagy számban megjelennek, soron kívüli rovarirtást kell elvégezni. 

 A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során az ember es környezete védelme 

érdekében be kell tartani a kémiai biztonságról szóló módosított 2000 évi XXV. Törvényben 

és a kapcsolódó, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos 

egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM 

rendeletben foglalt előírásokat, valamint a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 

módosított 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásait.  

Egyéb, az ügyhöz tartozó lényeges megállapítások 

A szakkérdések vizsgálata során egyéb, lényeges, az ügyhöz tartozó megállapítást nem teszek. 

A szakkérdés vizsgálat eredményének indokolása: 

A környezet- és természetvédelmi hatáskörben eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi 

Osztálya 2021. november 10-én, TOG/81/01150-13/2021. ügyszámon, szakkérdés 

vizsgálatában kereste meg a népegészségügyi feladatkörben eljáró Tolna Megyei 

Kormányhivatalt, a Környei Agráripari Zrt. (székhely 2851 Környe, Irtás ouszta 0597/7 hrsz.). 

Sárpilis, 0129/5 hrsz-ú sertéstelepére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési közigazgatási hatósági eljárásban, a környezetvédelmi és 

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

(III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. számú táblázat 3. pontja 

alapján. 

A megküldött összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély 

kérelmi dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a vizsgált szakkérdések tekintetében a 

sertéstelep bővítésének közegészségügyi akadálya nincs, viszont a sertéstelep tervezett 

bővítése, és működése közegészségügyi szempontból a lakóterület közelsége miatt csak 

feltételekkel lehetséges. 

A telephelyen korábban is sertéstelepként működött 4266 férőhellyel. A Zrt. a szaporítással 

foglalkozó telepet üzemeltet, a tervezett bővítéssel létesülne két állattartó épület, további 1700 

férőhellyel.  

A sertéstelep Sárpilis település közigazgatási területén, a község belterületétől keleti irányban, 

attól kb. 300 m távolságra helyezkedik el.  A telepet a község lakóterületétől főként szántó 

művelésű, kisebb facsoportokkal tagolt terület választja el. Így a természetes védelem a repülő 

rovarok, és a zavaró bűz hatásának csökkentésére csekély mértékű. Ennek következtében a 

településen, azon belül a sertéstelep közelében élők életkörülményeit – az elérhető legjobb 

technika alkalmazása, és normál üzemeltetési és időjárási körülmények esetén is – 

kedvezőtlenül befolyásolhatja a folytatott sertéstartási tevékenység, és a hígtrágya tároló 

üzemeltetése. 

Mivel az állattartó telep viszonylag közel (300 m) helyezkedik a lakott területhez, a repülő 

rovarok elterjedése szempontjából ez jelentős kockázati tényező, főként, ha nagy számban 

elszaporodnak. A lakosság egészségének védelme, és a járványügyi kockázat csökkentésének 

érdekében szükséges a közegészségügyi-járványügyi előírások betartása, betartatása, a 

rendszeres rovar és rágcsáló irtás, olyan gyakorisággal, hogy a közeli lakóterületen a repülő 

rovarok száma járványügyi kockázatot ne okozzon. 
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A fentiek miatt, valamint a településen élők egészségének és jó életkörülményeinek 

védelmében indokoltnak tarjuk a megfelelő szélességű és magasságú védő zöldsáv telepítését 

a belterület és az állattartó telep közé. 

Közegészségügyi véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

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

(1) bekezdése, és 5 melléklete I táblázat 3. pontja, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. sz. 

melléklete, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló módosított 1991. évi 

XI. törvény 2. § (1) bek. d) pontjában foglalt jogkörömben, a 4. § (1) bek. d), p) és r) pontja 

alapján és a Tolna Megyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 15/2018. (II.27) számú 

Kormánymegbízotti utasítása IV. fejezet 11. pontja szerint hoztam meg. 

Hatóságom hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv 

kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapította meg.” 

A TMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályának TOF/53/00655-3/2021. ikt. 

számú (hatóság ikt. szám: TOG/81/01150-19/2021.) szakkérdésben tett nyilatkozata: 

„A Tolna Megyei Kormányhivatal fenti számú megkeresésére a részemre megküldött iratok 

felülvizsgálata alapján, mint az adott ügyben a szakkérdés elbírálására kijelölt szervezeti 

egység a Környei Agráripari Zrt (2851 Környe, Irtás puszta 0597/7 hrsz.) meghatalmazottjának 

(továbbiakban: ügyfél) kérelmére a Sárpilis 0129/5 hrsz. alatti állattartó telepre vonatkozóan a 

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély módosítási eljárás során 

az alábbi talajvédelmi előírásokat adom: 

- A létesítmény üzemeltetése a környező mezőgazdasági művelésű területek, termőföldek 

minőségét nem károsíthatja, a talajvédő gazdálkodást nem akadályozhatja. 

- A bővítés során megnövekedő hígtrágyamennyiség kihelyezéséhez szükséges területek 

biztosítása érdekében a szükséges eljárásokat meg kell indítani, hígtrágya kijuttatása csak 

erre engedélyezett területre történhet. 

- A tervezett és megszüntetendő kutakkal kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárásokat meg 

kell indítani. 

A szakkérdés elbírálásához az alábbi dokumentációk álltak rendelkezésemre: 

- KÖRNYEI AGRÁRIPARI ZRT. SÁRPILIS 0129/5. HRSZ-Ú SERTÉSTELEPÉNEK  

ÖSSZEVONT KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATA ÉS EGYSÉGES 

KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY KÉRELME (készítette: Enviroagro Kft (7700 

Mohács, Vörösmarty u. 25.); felelős szakértő: Reiszné Friedl Ildikó környezetmérnök 

környezetvédelmi szakértő (SZKV-hu, le, zr, vf/02-1233); készült:2021 október) 

- Térképek, helyszínrajzok, fotók, tulajdoni lapok és jegyzőkönyvek a dokumentáció 

mellékleteként. 

A dokumentációról megállapítottam, hogy azok a talajvédelmi szakkérdés elbírálásához 

kielégítő tartalommal bírnak. 
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A megkeresés elbírálása során az alábbiakat állapítottam meg, mely megállapításokat javaslom 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81. § 

(1) bekezdés alapján a határozat indokolási részébe fogalmazni: 

A telephely a Sárpilis 0129/5 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el, körülötte termőföldek 

találhatóak. 

A telephelyen a tulajdonos 1700 férőhelyes bővítést tervez, ami miatt szükséges a jelenleg 

érvényes, TO-04G/80/1643-23/2017. ikt. sz. egységes környezethasználati engedély 

módosítása.  

A jelenleg engedélyezett létszám: 4266 db, a tervezett létszám: 5966 db sertés. 

A bővítés során tervezett maximális állatlétszámot fokozatosan várhatóan 2023. év végén érik 

el. 

A keletkező hígtrágya tárolására szolgáló létesítmények a következők:  

- Állattartó épületek lagúnái: 14.674 m
3
 (meglévő: 9.171 m

3
, tervezett: 5.504 m

3
) 

- Hígtrágya előtároló, átemelő: 200 m
3
 

- Zárt hígtrágyatároló: 2x5.000 m
3
 

Az összes meglévő és tervezett tárolókapacitás: 24.874 m
3
 

A várhatóan keletkező hígtrágya mennyisége 23.643 m
3
/év, 11.821,5 m

3
/félév, ennek alapján 

az előírt tárolókapacitás a beruházás megvalósulása után rendelkezésre áll. 

A tervezett maximális állatlétszám elérésekor keletkező hígtrágya kihelyezéshez szükséges 

területnagyság kb. 584 ha, ebből jelenleg 96 ha rendelkezik kijuttatási engedéllyel.  

Mivel a szükséges területnagyság meghaladja a rendelkezésre álló területek nagyságát, a 

kijuttatásra engedélyezett területek körébe újabbak bevonása szükséges.  

Mivel a jelenleg meglévő K-27 kataszteri számú kút területét az építés során érintik, a kút 

megszüntetésre kerül, helyette újat fúrnak. 

A tervezett beruházás megvalósítása során szükséges hatósági eljárásokban további 

talajvédelmi előírások kerülnek megadásra. 

Fentiek alapján az egységes környezethasználati engedély kiadásának akadálya nincs, az 

engedély talajvédelmi szempontból a rendelkező részben tett előírásokkal megadható. 

A szakkérdés elbírálását a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2) Korm. rendelet (továbbiakban: kijelölő rendelet) 79/A. § (2.) 

bekezdése valamint 79/B § (1.), (2.) bekezdések alapján végeztem, figyelembevéve a Tftv. 43-

44. §-a előírásait. 

A kijelölő rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Tftv. szerinti talajvédelmi hatóságként a 

megyeszékhely szerinti kormányhivatal jár el, illetékességét a kijelölő rendelet 3. § (3) bekezdés 

c) pontja állapítja meg. 

A szakkérdés elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítás 26. §-a jogosít fel.” 
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A TMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya TOD/25B/1119-

2/2021. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01150-16/2021.) örökségvédelmi szakkérdésben az 

alábbiak szerint nyilatkozott: 

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztálya, megkeresése alapján a Környei Agráripari Zrt. (2851 Környe, Irtás 

puszta 0597/7 hrsz.) kérelmére, a Sárpilis 0129/5 hrsz.-ú sertéstelep összevont környezeti 

hatásvizsgálata és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása tárgyában a Tolna 

Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 

Osztálya előtt TO/81/1150/2021. számon indult hatósági eljárásban az örökségvédelmi 

szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot teszi, 

az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn. 

A Tolna Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztálya azzal kereste meg a Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztályát, hogy a Sárpilis 0129/5 hrsz.-ú 

sertéstelep összevont környezeti hatásvizsgálata és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásban örökségvédelmi szakkérdésben állásfoglalását közölje.  

A környezet- és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

és szóló 71/2015 (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet 1. táblázat 4 pontján alapuló megkeresés 

vizsgálata során megállapítottam, hogy a szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem 

állnak fenn, mivel az érintett ingatlanon nyilvántartott régészeti lelőhely vagy egyéb védett 

kulturális örökségi elem nem található. 

A szakkérdés vizsgálatára a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 3/2020 (II.28.) MvM utasítás 27.§ -ának, valamint a Tolna Megyei 

Kormányhivatal kiadmányozás szabályairól szóló 6/2020. (III. 1.) Kormánymegbízotti utasítás 

24. pontjába foglalt rendelkezések alapján került sor. 

A szakkérdés vizsgálatának feltételei a Kötv. 7. § -11. § a -i és 62/A. § -a, és a kulturális 

örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet 87. § -a 

alapján nem állnak fenn.” 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. (Szekszárd) 

14808/2/2021. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01150-22/2021.) földvédelmi szakkérdés 

vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot tette: 

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztály fenti hivatkozási számú szakkérdés megkeresésére válaszolva - mint 

első fokon eljáró termőföldvédelmi hatóság - közlöm, hogy a Sárpilis 0129/5. hrsz. alatti 

sertéstelep bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálatát és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásban 

termőföldvédelmi szempontból kifogást nem emelek. 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztály megkereste hatóságomat a Sárpilis 0129/5. hrsz. alatti sertéstelep 

bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálatát és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásban. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban; Tfvt.) 9.§.(1) bek; 

szerint: 



39 
 

„lngatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet más célra hasznosítani. Az engedély 

hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e 

törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a 

szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól." 

A rendelkezésemre álló iratanyagot megvizsgálva megállapítottam, hogy a tevékenység Sárpilis 

település külterületén kivett sertéstelep művelési ágú, termőföldnek minősülő ingatlant érint. A 

működés során termőföldek időleges-, illetve véglegesen más célú igénybevételére nem kerül 

sor. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Tfvt.) 9.§ (1) bek. 

szerint: 

„lngatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet más célra hasznosítani. Az engedély 

hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e 

törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatanügyi hatóság engedélye nem mentesít a 

szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. "vt. 10.§ (1) 

Termőföld más célú hasznosításának minősül: a) a hasznosítási kötelezettségtől történő olyan 

időleges vagy végleges eltérés, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági 

hasznosításra alkalmatlanná válik. 

Tfvt. 14. § (1) A termőföld-igénybevétel akkor minősül időleges más célú hasznosításnak, ha az 

érintett területen 

a) a lábon álló termény megsemmisül, vagy 

b) terméskiesés következik be, vagy 

c) az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy 

d) a talajszerkezet károsodik. 

(2) A termőföld időleges más célú hasznosítása csak meghatározott időre, legfeljebb 5 évre 

engedélyezhető. Az időlegesen más célra hasznosított termőföldön - az engedélyező 

határozatban megállapított határidő lejártáig - az igénybevevő köteles az ingatlan-

nyilvántartásban rögzített előző állapotot helyreállítani, és a termőföldet mező- vagy 

erdőgazdasági termelés céljára alkalmassá tenni (a továbbiakban: eredeti állapot 

helyreállítása). 

A fentiekre való tekintettel, adtam meg a szakkérdésben válaszomat. 

A szakkérdés vizsgálatára a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 7/2015.(lll.31) MvM utasítás 25.§-29.§-ainak rendelkezései alapján került 

sor. 

Hatáskörömet és illetékességemet a földhivatalokról, a földhivatalok valamint a földművelésügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (Xll.2.) Korm. 

rendelet 36.§. 1. sz. melléklete állapítja meg. Szakkérdésben a válaszomat a 71/2015. (lll.30.) 

Korm. rendelet alapján adtam meg.”  

A Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya BA/V/2324-5/2021. ikt. számon (hatóság ikt. 

szám: TOG/81/01150-20/2021.), bányafelügyeleti szakkérdés vonatkozásában adott nyilatkozata 

alapján, a határozat kiadásához hozzájárulását megadta, melyet az alábbiakkal indokolt: 

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján és az 5. sz. 

melléklet I. táblázat 8. pontja alapján a szakkérdés az alábbi: 
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Az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való 

hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából. 

A Bányafelügyelet a megkereséshez mellékelt, az ENVIROAGRO Tanácsadó, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (7700 Mohács, Vörösmarty u. 25.) által készített „KÖRNYEI AGRÁRIPARI ZRT. 

SÁRPILIS 0129/5. HRSZ-Ú SERTÉSTELEPÉNEK ÖSSZEVONT KÖRNYEZETI 

HATÁSVIZSGÁLATA ÉS EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY KÉRELME” 

című dokumentáció és a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján megállapította: 

 A Környei Agráripari Zrt., Sárpilis 0129/5 hrsz. alatti állattartó telepén lagúnás rendszerű 

tenyésztelepet üzemeltet. A Zrt. bővítést tervez az érintett telephelyen, mely bővítéshez 

kapcsolódóan szükséges a sertéstelep érvényes egységes környezethasználati 

engedélyének módosítása. A tervezett kapacitás bővítés kapcsán létesülne két állattartó 

épület, további 1700 egyedi koca férőhellyel. 

 A tárgyi helyszín nem szerepel a felszínmozgásos területek nyilvántartásában, nem 

tartozik bányatelekhez, továbbá nem szerepel az Állami Ásványi Nyersanyag és 

Geotermikus Energia Nyilvántartásban. 

 A tervezett tevékenységgel érintett területeken, illetve közvetlen környezeteiben 

szénhidrogén bányászati létesítmény és szénhidrogén szállítóvezeték a Bányafelügyelet 

nyilvántartása szerint nem található, valamint közvetlen környezetük nem tartozik a 

Földtani veszélyforrások övezetébe. 

A Bányafelügyelet a nyilatkozatát a BAMKH Ügyrend II. fejezet 12. pontjában foglaltak alapján, 

a Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapján és a 8. sz. melléklet I. táblázat 3. pontjában, 

valamint a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.28.) 

Kormányrendelet 3. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a 161/2017. (VI.28.) 

Kormányrendelet 1. sz. mellékletében meghatározott illetékessége alapján adta meg.” 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti és 

Földművelésügyi Osztálya BA/52/08337-5/2021. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01150-

24/2021.), erdészeti szakkérdés tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozott: 

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (7100 Szekszárd, Dr. Szentegáli 

Gyula u. 2.) hivatkozott számú megkeresésére a Környei Agráripari Zrt. (2851 Környe, Irtás 

puszta 0597/7 hrsz.) által benyújtott kérelemre indult, a Sárpilis 0129/5 hrsz.-ú ingatlanon 

bővíteni tervezett sertéstelep összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásával kapcsolatban vizsgálandó erdészeti szakkérdés 

tekintetében a Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti és 

Földművelésügyi Osztály (a továbbiakban: Erdészeti és Földművelésügyi Osztály) az alábbi 

tájékoztatást adja:  

A megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a sertéstelep az Országos 

Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet nem érint.  

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet 

I. táblázatában meghatározottak szerint az erdészeti szakkérdés vizsgálatának feltétele, hogy 

az eljárás tárgyát képező tevékenység erdőt érintsen. A fentiekre tekintettel az Erdészeti és 

Földművelésügyi Osztály jelent eljárásban erdészeti szakkérdés vizsgálatához hatáskörrel nem 

rendelkezik.” 
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A Telephelyen folytatott tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alábbi 

megállapítások tehetők: 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 

A telephely a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM 

rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik. 

Az elmúlt időszakhoz képest az Engedélyes a telephelyen további két állattartó épületet tervez, 1700 

egyedi koca férőhellyel. 

A benyújtott dokumentáció alapján a telephely bővítésének, üzemelésének és felhagyásának 

levegőminőségre gyakorolt hatásait az alábbi táblázat foglalja össze. 

Beruházási- Levegőterhelés- 

fázis művelet jellege 
jellemző szennyező 

anyagai 
ideje 

várható 

hatása 

Bővítés 

építési 

tevékenység 
diffúz jellegű szilárd anyag 

néhány 

hónap 

nem 

számottevő 

építőanyagok 

szállítása 

közlekedéshez 

kapcsolódó 

kipufogó gázok, 

szilárd anyag 

néhány 

hónap 
nem jelentős 

Üzemelés 

működés 
D1 jelű diffúz 

forrás 

ammónia, 

szaganyagok 
folyamatos érzékelhető 

szállítások 
közlekedéshez 

kapcsolódó 
kipufogó gázok folyamatos elhanyagolható 

Felhagyás 

meglévő 

épületek 

bontása 

diffúz jellegű szilárd anyag 
néhány 

hét 
nem jelentős 

törmelék 

elszállítása 

közlekedéshez 

kapcsolódó 

kipufogó gázok, 

szilárd anyag 

néhány 

hét 
nem jelentős 

Tervezett bővítés létesítési hatásai: 

A tervezett bővítés során por- és kipufogógáz kibocsátással kell számolni a tereprendezési műveletek, 

földmunkák, alépítményi munkák, felépítményi munkák és az építéshez kapcsolódó járműforgalom 

során. A tereprendezési műveletek és földmunkák során képződő légszennyező anyagok jellemzően 

diffúz módon terhelik majd a környezetet, a munkafolyamatok rövid idejűek, így hatásuk hosszabb 

távon nem várható jelentős mértékűnek. Az alépítményi és felépítményi munkák során lényeges 

levegőterhelő hatás nem várható. Az építéshez kapcsolódó gépjármű forgalom a benyújtott 

dokumentációban becslés alapján került bemutatásra. Az építéshez szükséges anyagok és elemek 

szállítása kizárólag az 5113 sz. összekötő úton történik. A szállítás során a kiporzásra, elszóródásra 

hajlamos anyagok szállítását ponyvázott tehergépjárműveken fogják végezni. Az építési területről az 

összekötő útra történő kihajtás előtt a tehergépjárművek kerekeinek letakarításával biztosítható, hogy 

az út ne szennyeződjön el, így a járműforgalom által felvert por sem növekedhet meg az építés során. 

A számított értékek alapján megállapítható, hogy az építéshez használt járművek közlekedéséből 

származó terhelés a meglévő levegőterheltségi állapotban értékelhető változást nem okoz. 

Üzemelés 

A telephely levegőterhelése a közlekedési eredetű levegőterhelés, valamint a telep diffúz jellegű 

terhelése alapján minősíthető. 
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A számított értékek alapján megállapítható, hogy a telephelyre irányuló közlekedésből származó 

terhelés a meglévő levegőterheltségi állapotban –a csekély levegőterhelés miatt–értékelhető változást 

nem okoz. 

A tevékenység során elsősorban bűzhatással kell számolni.  

A telephelyen végzett nagy létszámú állattartási tevékenység az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási 

és - szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet 

(továbbiakban: E-PRTR) I. számú melléklet 7/a. pontjában felsorolt tevékenységek közé tartozik, 

amely alapján az érintett üzemeltetőt a diffúz forrásból származó kibocsátásokra vonatkozóan 

adatszolgáltatási kötelezettség terheli. 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lev.r.) 2. § 8. pontja 

alapján diffúz forrásnak minősül az olyan levegőterhelést okozó tevékenység vagy felület, amelynél a 

légszennyező anyag kibocsátási jellemzői méréssel vagy műszaki számítással egyértelműen nem 

határozhatók meg.  

Fentiek alapján a nagy létszámú állattartási tevékenység esetén az állattartó épületek, a trágyatároló 

medencék és a belső közlekedési utak együtt diffúz forrásnak minősülnek. A bejelentési kötelezettség 

az állattartó épületek és a trágyatároló összegzett alapterületén kibocsátott ammónia és metán 

légszennyező anyagokra vonatkozik.  

A határozat 9.1-9.5 pontjaiban a levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos előírásokat a Levr. 4. §, 5. § 

(2) bek., 26. § (2) bek. és 30. § (1) bekezdése alapján írta elő a hatóság. 

A Levr. 31. § (2) bekezdése szerint az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a 

tárgyévet követő év március 31-ig a hatóság részére a Levr. 7. számú melléklet szerinti 

adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM bejelentés) nyújt be, amelyről a határozat 

9.6 pontja tartalmaz rendelkezést.  

2020. január 1-től a környezetvédelmi adatszolgáltatásokat az OKIRkapu adatszolgáltató rendszer 

segítségével lehet elkészíteni és beküldeni. 

A határozat 9.7-9.8 pontjaiban a pontforrások ellenőrzésének dokumentálására vonatkozóan a 

levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, 

ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet 18. § (1) és 

19. § (6) bekezdései alapján tett előírást a hatóság. 

A 9.9-9.10 pontokban az üzemzavar esetén végzendő feladatokat valamint a levegővédelmi 

követelmények megsértése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket a Levr. 6. számú melléklete 

és a 34. § (1) bekezdése alapján írta elő a hatóság. 

Jelen döntés véglegesség válásával egyidejűleg a hatóság megadottnak tekinti – a határozat 2.2.1 

pontja szerint – az egységes környezethasználati engedélyhez kötött nagy létszámú állattartási 

tevékenységre tekintettel a D1 jelű diffúz forrás működtetési engedélyt, a Lev.r. 26. § (3). és (8) 

bekezdése alapján. 

A telephelyen végzett tevékenység a Lev.r. 2011. január 15-ei hatálybalépését megelőzően már 

egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezett, ezért a Lev.r. 5. § (3) bekezdésében 

meghatározott védelmi övezet kijelölése nem indokolt. 

A tevékenység a levegőtisztaság-védelmi előírások betartásával az elérhető legjobb technológiának 

megfelel. 
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Hulladékgazdálkodási szempontból: 

Az építés és telepítés során keletkező hulladékok: 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint a kivitelezési 

munkák során keletkező hulladékok előírásszerű gyűjtéséről és kezelőhöz történő elszállításáról, 

valamint ezen tevékenységek dokumentálásáról a kivitelezést végző vállalkozó köteles gondoskodni.  

A munka megkezdésének feltétele az építési engedély és a szabályszerű munkahelyi gyűjtőhely 

megléte.  

A várható építési technológiákra, építményszerkezetekre tekintettel csak kisebb mennyiségű építési 

hulladék keletkezésével kell számolni, mely elsősorban „kevert építési-bontási hulladék, amely 

különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól” formájában (HAK: 17 09 04) jelentkezik.  

Az ilyen jellegű hulladékokat szilárd burkolaton, környezet szennyezést kizáró módon kell elhelyezni. 

A munka befejezése után az összegyűjtött hulladékokat végleges ártalmatlanításra a hatóság 

engedélyével rendelkező átvevőnek kell átadni.  

A keletkezett mennyiségeket és elszállításukat naprakészen az építési naplóban vezetni kell. Az 

átadás során törekedni kell a minél nagyobb arányú hasznosításra.  

Az építési tevékenység befejezését követően a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. melléklete 

szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot kell kitölteni az építés során ténylegesen keletkezett 

hulladékokról, ha azok mennyisége valamelyik csoportban eléri a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

együttes rendelet 1. számú melléklete szerinti táblázatban közölt mennyiségi küszöbértéket. 

Tervezett építési-bontási hulladékok mennyisége: 

A hulladék anyagi minősége 

szerinti csoportosítás 
Hulladék megnevezése HAK Mennyisége (t) 

Fém hulladék Vas és acél 17 04 05 5 

Műanyag hulladék Műanyag 17 02 03 3 

Kevert építési-bontási hulladék 

kevert építési-bontási hulladék, 

amely különbözik a 17 09 01-től, 

a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól 

17 09 04 5 

Összesen: 13 

Az üzemelés során a sertéstelep területén termelési veszélyes, nem veszélyes és települési hulladék 

keletkezésével kell számolni.  

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 

11.) Korm. Rendelet alapján, a hulladék termelője telephelyenként és hulladéktípusonként a 

tevékenysége során képződő hulladékról nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartás tartalmi 

követelményeit a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

A hulladéktermelő telephelyenként és hulladéktípusonként rendszeres adatszolgáltatást teljesít, 

feltéve, hogy a telephelyén a tárgyévben képződött, továbbá birtokolt hulladék összes mennyisége  

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,  

b) nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot vagy  

c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja.  
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A képződött hulladékmennyiségről évente a tárgyévet követő év március 1.-éig az Engedélyes 

adatszolgáltatást teljesít.  

A telephelyen keletkező veszélyes hulladékok az állategészségügyi ellátásból és a telepi 

karbantartásból származnak. A telephelyen keletkező hulladékokat zárható, betonozott aljzattal 

rendelkező veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőben gyűjtik. A felhasznált gyógyszer göngyölegeit a 

munkahelyi hulladékgyűjtőben tárolják elszállításig. Az állategészségügyi tevékenység során 

felhasznált segédeszközöket (inj. tű, katéter, pipetta, stb.) az erre rendszeresített tároló dobozban, 

ADR zsákban elkülönítve tárolják, szállíttatják.  

A telephelyen alkalmazott gépek javítása, üzemanyag ellátása nem a telephelyen történik.  

A beruházáshoz kapcsolódó építési hulladékokat és a vegyes csomagolási hulladékokat a keletkezés 

ütemében a Hang Konténer Kft. szállította el. Telephelyi gyűjtésére 5-5 m
3
-es konténert használnak. 

A telephelyen keletkező települési hulladékot 3 db 110 literes hulladékgyűjtő edényben gyűjtik, 

elszállításáról a településeken közszolgáltatást végző Alisca Terra Kft. gondoskodik. 

Az elmúlt 3 évben keletkezett és a bővítést követően tervezett veszélyes és nem veszélyes 

hulladékok mennyisége: 

Megnevezés HAK kód 
2018 

(kg) 

2019 

(kg) 

2020 

(kg) 

Tervezett 

(kg) 

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó 

vagy azokkal szennyezett csomagolási 

hulladék 

15 01 10* 122 212 510 700 

egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és 

ártalmatlanítása speciális követelményekhez 

kötött a fertőzések elkerülése érdekében 

18 02 02* 46 42 241 350 

fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék 20 01 21* - 38 271 100 

veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. 

azbesztet) tartalmazó fémből készült 

csomagolási hulladék, ideértve a kiürült 

hajtógázos palackokat 

15 01 11* - 18 70 120 

hulladék, amelynek gyűjtése és 

ártalmatlanítása nem kötött speciális 

követelményekhez a fertőzések elkerülése 

érdekében 

18 02 03 3550 4310 - - 

kiselejtezett elektromos és elektronikus 

berendezések, amelyek különböznek a 20 01 

21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től 

20 01 36 - - 42 40 

egyéb, kevert csomagolási hulladék 15 01 06 - 2100 5720 6000 

kevert építési-bontási hulladék, amely 

különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 

17 09 03-tól 

17 09 04 27610 22560 12590 - 

A munkahelyi gyűjtőhely kialakításának előírásai:  

A hulladéktermelő által a telephelyén végzett munka során képződő hulladék elkülönített gyűjtésére 

szolgáló, a telephelyen kialakított hely, ahol a hulladéktermelő a hulladékot gyűjtőedényben, 

konténerben, továbbá a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd 

burkolattal ellátott, elkerített területen gyűjti.  
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A hulladékok gyűjtését minden esetben olyan gyűjtőedényben kell végezni, amely a tárolni kívánt 

hulladék fajtája, típusa, jellege, mérete, mennyisége és tömege alapján biztosítja a 

környezetszennyezést kizáró gyűjtést.  

A munkahelyi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. Munkahelyi gyűjtőn a hulladékot hulladéktípusonként, 

hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni az elhelyezett 

gyűjtőedényt, jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.  

Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető. A 

hulladékok átvételét engedéllyel rendelkező szakcégeknek kell végezni.  

A telephelyen keletkező hulladékokat a szociális épületrészben kialakított zárható, betonozott aljzattal 

rendelkező 10 m
2
-es veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőben gyűjtik. A veszélyes hulladékok 

átvételét, szállítását a Pécsi Környezetvédelmi Kft. végzi szerződés szerint. A keletkező nem 

veszélyes hulladékokat Hang Attila egyéni vállalkozó szállítja el. 

Munkahelyi gyűjtőhely 

Hulladék megnevezése HAK kód Gyűjtés módja 
Gyűjtőhely 

megnevezése 

Gyűjtőhelyen egy időben  

maximálisan gyűjthető 

hulladékok mennyisége 

(kg) 

veszélyes anyagokat maradékként 

tartalmazó vagy azokkal 

szennyezett csomagolási hulladék 

15 01 10* 

ADR 

előírásoknak 

megfelelő zsák 

veszélyes 

hulladék 

munkahelyi 

gyűjtő 

 

 

350 

fénycsövek és egyéb 

higanytartalmú hulladék 
20 01 21* papírdobozban 50 

veszélyes, szilárd porózus mátrixot 

(pl. azbesztet) tartalmazó fémből 

készült csomagolási hulladék, 

ideértve a kiürült hajtógázos 

palackokat 

15 01 11* 

ADR 

előírásoknak 

megfelelő zsák 

60 

állatgyógyászati hulladék 18 02 02* 

tűgyűjtő, ADR 

előírásoknak 

megfelelő zsák 

175 

kiselejtezett elektromos és 

elektronikus berendezések, 

amelyek különböznek a 20 01 21-

től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től 

20 01 36 

munkahelyi 

gyűjtőben, 

dobozban 

20 

egyéb, kevert csomagolási 

hulladék 
15 01 06 konténer 

nem 

veszélyes 

hulladék 

munkahelyi 

gyűjtőhely 

5000 

A telephely átlagos üzemvitele mellett a gyűjtőhely maximális kapacitása elegendő a fél év alatt 

keletkező hulladékok gyűjtésére, a hulladékok elszállíttatása a jogszabályoknak megfelelően minimum 

évente kétszer történik. 
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Felhagyás:  

A felhagyás időszakában gondoskodni kell a telephelyen az üzemelés során keletkezett hulladékok 

elszállításáról. A felhagyási időszakban keletkező hulladékok fajtái, amennyiben bontásra is sor kerül 

főleg az inert hulladékok köréből kerülnek ki, mennyiségük jelen esetben nem becsülhető.  

A hatás elviselhető, a hatásterület nem lépi túl a fejlesztésre kijelölt ingatlan határait.  

Havária: 

Szilárd halmazállapotú, zsákban gyűjtött veszélyes hulladék csomagolóanyagának sérülése esetén 

mielőbb gondoskodni kell tartalmának biztonságba helyezéséről  

Havária esemény csak a hulladékok szállítása illetve a csomagolóanyagok sérülése esetén 

következhet be. A kiszóródott, összetört hulladékokat haladéktalanul össze kell szedni és a környezet 

veszélyeztetését kizáró módon kell elhelyezni. A talajra borult fáradt olajat, felitató anyaggal össze kell 

gyűjteni. Az elszennyeződött talajt ki kell emelni és a felitatóanyaggal együtt veszélyes hulladékként 

kell ártalmatlanítani. Az előírások betartásával a veszélyes hulladékok gyűjtése megoldható 

környezetszennyezést kizáró módon. 

A benyújtott felülvizsgálati dokumentációban foglaltak szerint az Engedélyes továbbra is a már 

engedélyezett tevékenységet kívánja végezni, és kapacitását kívánja bővíteni. 

A telephelyen tervezett kapacitásbővítés a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2 §. (2). bekezdésének 

a.) pontja értelmében jelentős módosításnak minősül, miután az engedélyezetthez képest a tervezett 

koca létszám önmagában is meghaladja az 1. sz. mellékletben rögzített 900 koca férőhelyszámot. 

A dokumentáció, valamint annak kiegészítései alapján, a telephelyen folytatott tevékenység környezeti 

elemekre gyakorolt hatását vizsgálva hulladékgazdálkodási szempontból az alábbi megállapítások 

tehetők: 

Az építésből származó hulladékok, az üzemelés során pedig a kommunális és a termelési hulladékok 

keletkezésével kell számolni, amelyek átvételét, ártalmatlanítását a szelektíven és környezet 

szennyezést kizáró telepi gyűjtést követően engedéllyel rendelkező szakcégek végzik.  

A hulladékok gyűjtése, elszállíttatása megfelel a hatályos környezetvédelmi jogszabályokban 

előírtaknak, ezért a hulladékok okozta hatások elviselhetők, a hatásterület a munkahelyi gyűjtők 

területére határolható le. 

A 10.1 pontban szereplő, nyilvántartásra vonatkozó előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási 

és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Hull.nyilv.r.) 3. § (1) bekezdése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírást a Hull.nyilv.r. 10. § (1) 

bekezdése indokolja. 

A 10.2 pontban tett előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 7. § 

(1) bekezdése alapján tette a hatóság. 

A 10.3 pontban tett előírást az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13 § (9) bekezdése alapján 

került megfogalmazásra. 

A 246/2014. (IX.29) Korm. rendelet 13 § (10) bekezdése alapján a 10.4 pontban fogalmazott meg 

előírást a hatóság. 

A 10.5 pontban foglalt előírást a Ht. 12. § (4) bekezdésére tekintettel tette a hatóság. 

A 10.6 pontban szereplő előírást a Ht. 31. § (5) bekezdése alapján tette a hatóság, mely szerint a 

hulladék birtokosának meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, 
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közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel 

rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba 

vétele megtörtént.  

A Ht. 3. § d) pontját figyelembe véve a 10.7 pontban rögzített közelség elve alapján rendelkezett a 

hatóság. 

A 10.8 pontban tett előírás jogalapja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, illetve az ahhoz 

kapcsolódó végrehajtási rendeletek, illetve a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. 

A zaj és rezgés elleni védelem területén:  

A telephely hígtrágyás tartástechnológiával tenyésztelepként üzemel. 

A telephelyen csak szaporítási tevékenységet végeznek. A megszületett malacok kb. 21 napos 

korukig (7-8 kg) maradnak a telephelyen, majd ezt követően értékesítésre vagy az Engedélyes 

nevelőtelepeire kerülnek átszállításra. A jelenlegi férőhely kapacitása 4257 koca és 9 kan. 

A tulajdonos további bővítést tervez az érintett telephelyen tervezett kapacitás bővítés kapcsán 

létesülne két állattartó épület, további 1700 egyedi koca férőhellyel. 

Az Engedélyes benyújtotta az Enviroagro Kft. (7700 Mohács, Vörösmarty u. 25.) által készített 

környezetvédelmi dokumentációt, amely a telephely jelenlegi, az építés alatti és a bővítést követő 

zajkibocsátását vizsgálta.  

A benyújtott dokumentáció alapján: 

A sertéstelep Sárpilis település közigazgatási területén, a község belterületétől keleti irányban, attól 

kb. 300 m távolságra, a Sárpilis 0129/5 hrsz.-ú ingatlanon, a Csorna majorban található. A telephely 

területe Sárpilis hatályos szabályozási terve szerint Kmgü-1 jelű különleges mezőgazdasági-üzemi 

terület.  

A telephelyet északi és keleti irányban Má-1 jelű mezőgazdasági terület, déli irányban részben Má-1 

jelű mezőgazdasági terület, részben Kmgü-1 jelű különleges mezőgazdasági-üzemi terület (szárító-

tároló telep), nyugati irányban kijelölt Gksz jelű gazdasági terület határolja. Nyugati irányban a 

gazdasági terület mögött a település Lf-2 jelű falusias lakóterülete található. 

Létesítés (bővítés) 

A tervezett állattartó épületek építésének főbb munkaszakaszai (földmunka, alépítményi munka, 

felépítményi munka) során a kivitelezés során használt munkagépek által okozott zajterhelés a 

lakóterületekre vonatkozó határérték alatt marad. 

Az építkezési forgalommal megnövelt közlekedés zajkibocsátás érdemi növekedést nem okoz, tehát 

az építkezés nem jelent jelentős változást a közút környezetének zajhelyzetében. 

Üzemelés 

Az 1. számú épületben vemhesítő és fiaztató rész is működik. A vemhes kocák a megtermékenyítést 

követően a 2. számú kocaszállásra kerülnek. Ellést követően a fiaztató termekben a kocák számára 

egyedi kutricák állnak rendelkezésre. A fiaztatóban a szükséges hőmérsékletet infraégők segítségével 

biztosítják. 

A takarmánykonyhában az állatok etetéséhez szükséges takarmányt állítják elő. A szemes 

terményeket a beszállító gépjárművek a takarmánykonyha épület nyugati részét képező tároló 

termekbe ürítik. A síktárolókhoz beálló Tropper típusú, 12 t/óra teljesítményű takarmánykeverő 

gépkocsi felszívja, darálja, keveri, és a konyha melletti silókba tölti.  
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A már darált alapanyagok (koncentrátum, premix, vitaminok) közvetlenül a folyékony takarmányozó 

rendszer keverőtartályaiba kerülnek. A takarmány szállítására PVC csőrendszert alkalmaznak. Minden 

vályú felett van egy takarmányadagoló szelep, melyen keresztül a kívánt takarmánymennyiséget 

juttatják ki az állatok számára. Az itatást a boxokban lévő itatószelepekről biztosítják. 

A telephelyen a zajkibocsátás számítás szempontjából az állattartó épületek tetősíkján kivezetett 

elszívó kürtőkben működő ventilátorok üzemelése, a takarmánysilók feltöltése, valamint a 

takarmánykonyhában történő keverési, darálási tevékenység vehető figyelembe. 

A telephely üzemeléséből határértéket meghaladó környezeti zajterhelés a jelenlegi és a bővítést 

követő állapotban sem származik  

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

(a továbbiakban Zajrendelet) 6. § szerint számítással lehatárolásra került a telephelybővítést követő 

zajvédelmi hatásterülete. A telephely közvetlen zajvédelmi hatásterülete zajtól védett területeket, 

lakóingatlanokat nem érint. A fentiek alapján Zajrendelet 10. §. (3) bekezdése szerint a telephelyre 

vonatkozóan zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.  

Az állattartó telep külső anyagforgalma az 5113. sz. az úton keresztül bonyolódik le. A közút 

forgalmából származó zajterhelést a tevékenység végzéséhez kapcsolódó szállítási többletforgalom 

érdemben nem befolyásolja. A Zajrendelet 7. § (1) bekezdése alapján közvetett hatásterület kijelölése 

nem indokolt. 

Felhagyás 

A tervezett állattartó technológiák és épületek a felhagyást követően üresen, üzemelés nélkül a 

helyszínen maradnak. A bontási tevékenység hossza az építési tevékenységnél jellemzően rövidebb, 

a bontási törmelék elszállítása napi volumenében szintén nem haladja meg az építkezés időszakára 

feltételezett anyagszállítási mennyiséget. 

Havária 

Áramkimaradás esetén az áramforrást egy dízel üzemű telepített aggregátor biztosítja. . A berendezés 

üzemideje várhatóan nem haladja meg az évi 50 órát. A telephely üzemszerű működése során nem 

üzemel. 

A rendelkező rész zajvédelmi előírására vonatkozó pontokban foglalt kikötéseket az alábbi jogszabályi 

rendelkezések alapján hozta meg a hatóság: 

A Zajrendelet 11. § (1) bekezdése alapján amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket 

hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása 

során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti 

kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz. 

A Zajrendelet 11. § (5) a) pontja alapján az üzemeltetőnek a zajforrás területén és hatásterületén 

tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás 

bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelentenie a környezetvédelmi hatósághoz. 

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése alapján tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti 

zajt vagy rezgést okozni. 

A Kvt. 6. § (1) bekezdése alapján környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a 

legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a 

környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.  
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A 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a 

leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az 

elérhető legjobb technikát kell alkalmazni. 

A tevékenység a zajvédelmi előírások betartásával az elérhető legjobb technológiának megfelel. 

A természet, a táj és az élővilág védelme területén: 

A beruházással érintett ingatlan védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, az Országos 

Ökológiai Hálózatnak nem képezi részét, az védett természeti érték tartós előfordulási helyeként sem 

ismert. A telephely üzemszerű működésére telephelyi környezetben kerül sor, így természeti 

környezetet érő negatív hatásokkal sem kell számolni, természetvédelmi oltalom alatt álló területet, 

illetve védett természeti értéket nem veszélyeztet. Mindezek alapján az engedély kiadásával szemben 

természetvédelmi kifogás nem merült fel. 

Tájvédelmi szempontból megállapítható, hogy a telephely Sárpilis belterületéről keletre, attól mintegy 

200 méterre helyezkedik el, nem része a tájképvédelmi övezetnek. Az ingatlan közvetlen környezetét 

jellemzően meglévő telephelyek és mezőgazdasági (szántó) művelésű területek alkotják. A 

kocaszállás, a fiaztató, a takarmánytároló siló a már működő sertéstelep része lesz, így érintetlen 

tájképi környezetről nem beszélhetünk, továbbá az új épületek funkcionálisan igazodni fognak 

közvetlen környezetükhöz. Fenti indokok alapján az engedély módosításának tájvédelmi akadálya 

sincs.  

A telephelyre vonatkozóan az alaphatározatban és annak módosításaiban előírt megállapítások és 

kötelezettségek továbbra is érvényesek.  

Mindezeket figyelembe véve az egységes környezethasználati engedély táj- és természetvédelmi 

szempontból kikötés nélkül kiadható. 

Az elérhető legjobb technika (BAT) területén: 

Az elérhető legjobb technika alkalmazását meg kell vizsgálni, az annak való megfelelés érdekében 

intézkedni kell:  

 a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,  

 a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,  

 a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,  

 a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és 

veszélyességének csökkentéséről,  

 a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a 

környezeti következmények csökkentéséről,  

 a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás 

megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról, 

 valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmények működésére visszavezethető 

zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége.  

Az Engedélyes telephelyén EMS rendszert még nem vezetett be. A napi működéshez szükséges 

nyilvántartások, dokumentációk vezetése megoldott. A telepi alkalmazottak belépésüket követően 

oktatásban részesülnek, melyen megkapják a munkájuk megfelelő minőségű végzéséhez szükséges 

információkat, munkavédelmi, környezetvédelmi, állattartási oktatásokat kapnak.  

A telephelyen végezett tevékenység a üzemi kárelhárítási terv készítésére köteles tevékenység. A 

telep jelenleg rendelkezik a hatóság által elfogadott üzemi kárelhárítási tervvel, mely tartalmazza a 

váratlan veszélyhelyzetekből eredő kibocsátások elhárításának feladatait.  
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A rendszeres karbantartás elengedhetetlen, a trágyakezelő műtárgyak vízzáróságát folyamatosan 

figyelik. A rovar- és rágcsálóirtást rendszeresen végzik. A telepen elhullott állatokat hűtött hullatároló 

helyiségben elhelyezett konténerben gyűjtik. Az elhullott állatokat az ATEV ZRt. elszállítja szerződés 

szerint.  

A takarmányok összeállítása során a fehérje hasznosulás maximalizálása és ezzel együtt a nitrogén 

ürítés minimalizálása valósul meg. Az állatok etetése számítógép által vezérelt rendszeren keresztül 

történik. A takarmányfogyást és összetételt az állatok egyéni igényei alapján korcsoportnak 

megfelelően állapítják meg és adagolják. A súlygyarapodással csökken az elkészített takarmány 

nyersfehérje tartalma. A takarmányhoz vitaminokat, nyomelemeket, ásványi anyagokat, és ezek 

felszívódását segítő enzimeket kevernek a szükséges arányban.  

A telephelyen hitelesített vízórával mérik a vízfogyasztást, melyet nyilvántartásban rögzítenek. A 

vízvezetékek a megfelelő szigeteléssel rendelkeznek. A telephelyen az elmúlt években csőtörést nem 

regisztráltak.  

Az állattartó épületek napi takarításakor mechanikai tisztítást végeznek, a rácspadozaton fennakadt 

bélsarat juttatják át a lagúnákba. Állományváltáskor a vizes takarítás sterimob berendezéssel történik.  

Önitató berendezéseket használnak, melynél a vízfogyasztást az állatok szükséglete határozza meg. 

A takarmányhoz vizet adagolnak, nedvesdarás etetést alkalmaznak.  

Az alkalmazott rendszer energia - és vízmegtakarítás szempontjából megfelel az elérhető legjobb 

technikának. A tiszta csapadékvizeket a takarítási folyamatokba nem forgatják vissza, azonban a 

telephely területén parkgondozási céllal kívánják felhasználni.  

A telephelyen udvart terhelő trágya nem keletkezik. A tartástechnológia teljesen zárt. Az állatok 

szállítása is közvetlenül az épületekből történik.  

A kommunális és a hullatároló szennyvíz gyűjtése vízzáró szennyvízgyűjtő aknákban történik. 

Elszállításáról rendszeren gondoskodnak.  

Az állattartó épületek takarításából származó trágyával szennyezett vizet műszaki védelemmel 

rendelkező hígtrágyatároló műtárgyakban gyűjtik. A hígtrágya csőfüggönyös és injektálásos 

technológiával juttatják ki az engedélyezett területekre. A hígtrágya kijuttatása a Növény és 

Talajvédelmi Hatóság engedélye, igazolása alapján történik. A fűtés és szellőzés teljesen automatizált 

központi szellőztető rendszerrel szabályozott. A berendezések karbantartása folyamatos. Az állattartó 

épületek szigeteltek.  

Nappal az istállók hosszanti falán lévő ablakokon keresztül jut a fény az épületekbe. A természetes 

megvilágítás mellett energiatakarékos világítás kerül kialakításra  

A legközelebbi védett terület nyugati irányban a kb. 350 m-re Sárpilis falusias lakóterülete. A vizsgálat 

során végzett zajmérés alapján zajkezelési terv készítése és alkalmazása nem indokolt.  

A takarmányozási rendszer Ad libitum. Nedves –darás etetést alkalmaznak, mely nem jár 

porképződéssel. A takarmánytároló silók porleválasztó berendezéssel felszereltek. A 

szellőztetőrendszer alkalmas a levegő áramlásának mérséklésére. A telephelyen az utóbbi években 

bűzpanasz nem volt, bűzszennyezéssel kapcsolatos intézkedési terv nem készült. Az épületekből 

kikerülő trágya földalatti vezetéken keresztül jut a hígtrágyatározókba.  

A meglévő Alligator Bagtank hígtrágyatárolók kialakítása zárt, Szivárgásérzékelő drénrendszer 

telepítésre kerül, a tárolók szerkezeti épségét rendszeresen ellenőrzik. A hígtrágya kijuttatása talajtani 

szakvélemény alapján történik, mely tartalmazza a hígtrágyázott területek talajtani adottságait, a 

hígtrágya minőségi paramétereit a termesztett növénykultúrát és a kijuttatható dózisokat az egyes 
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táblákra. A hígtrágya kijuttatása a Növény és Talajvédelmi Hatóság engedélye, igazolása alapján 

történik. A kihelyezés minden esetben a nappali időszakban történik.  

A fentiek alapján megállapításra került, hogy a felszíni és felszín alatti vízvédelem, zaj- és 

rezgésvédelem, valamint hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenység a 3. fejezetben 

meghatározott technológiai, termelési és kapacitásadatok, takarékos vízhasználat és 

energiafelhasználás mellett, az engedély 5., 6., 8., 9., 10., 11. és 17. fejezetekben szereplő előírások 

betartása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, ugyanakkor a tervezett 

fejlesztésekre vonatkozó intézkedési tervet a hatóságnak benyújtani szükséges, amelyben a BAT-nak 

való megfelelés fejlesztése bemutatásra kerül. 

A benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt és annak kiegészítéseit 

a rendelkezésre álló adatok, valamint a szakhatósági állásfoglalásban foglaltak 

figyelembevételével a hatóság elfogadta, a rendelkező részben szereplő előírások betartása 

mellett a Kvt. 66. § (1) bekezdése, valamint a R. 1.§ (3) bekezdése alapján az egységes 

környezethasználati engedélyt megadta. 

A határozat érvényességi idejét a 2.3 pontban foglaltak szerint a R. 20/A. § (1) pontjára figyelemmel 

állapította meg a hatóság.  

A 6.3.1 pontban a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött 

környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet alapján tett előírást a 

hatóság.  

Az alkalmazott személyére vonatkozó rendelkezést a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és 

képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet írja elő. 

A határozat 7. fejezetében a hatóság előírásokat tett a R. 11. sz. mellékletének 4. e) pontja alapján, 

mely szerint az egységes környezethasználati engedélynek tartalmaznia kell az intézkedéseket, 

amelyek a rendkívüli, váratlan szennyezések megelőzéséhez, illetve annak bekövetkezése esetén, 

elhárításához szükségesek, valamint a hatóságok erről történő tájékoztatásának módját, tartalmát. 

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

rendeletben (a továbbiakban: kárelhárításR.) megfogalmazottak szerinti Üzemi Terv elkészítésére, 

folyamatos karbantartására és naprakészen tartására az Engedélyes figyelmét a 16.1 pontban felhívta 

a hatóság. 

A 16.2 és 16.3 pontok előírását a kárelhárításR. 8. § (1)-(2) bekezdése, valamint 9. § (1) bekezdése 

alapján tette a hatóság. 

A 16.4 pontban havária esemény bekövetkezése esetén, a hatóság részére történő azonnali jelentési 

kötelezettség került előírásra, a R. 11. számú mellékletének 4. d) és 4. e) pontja alapján. 

A R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket legalább 5 évente a 

környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint, felül kell vizsgálni. Az előzőek 

figyelembevételével a felülvizsgálati dokumentáció benyújtásának időpontját 2026. december 31. 

napjában határozta meg a hatóság. 

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban 

meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. Ezen 

engedélyekről jelen határozat 2.2 pontjában rendelkezett a hatóság. A külön jogszabályok alapján 

megadott engedélyek érvényességi ideje a határozat 2.4 pontjában került rögzítetésre. 

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá 

tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a 
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bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat 

fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét 

fizeti meg, az engedély jogerőre emelkedését vagy a bejelentést követő 30 napon belül, melyre 

tekintettel jelen határozat 2.6 pontjában rendelkezett a hatóság. 

Az eljárási költség viseléséről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.)  124. § - 129. §-ai alapján rendelkezett a hatóság. 

A határozat 5. fejezetében a legjobb elérhető technika alkalmazásával kapcsolatos előírás a R. 17. § 

(1) bekezdése alapján került előírásra. 

A R. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a környezethasználónak a környezetszennyezés 

megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika 

alkalmazásával intézkednie kell: a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony 

felhasználásáról. 

A R. 9. számú mellékletben -Az elérhető legjobb technika meghatározásának szempontjai- foglaltakat, 

az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni, különösen a következő 

szempontokat: az intézkedés valószínű költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a 

megelőzés alapelveit is, 9. pontjában a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) 

fogyasztását és jellemzőit és a folyamat energiahatékonyságát. 

A fentiekre figyelemmel jelen határozat 13. fejezete tartalmaz rendelkezéseket. 

A határozat 19. „A döntés közlése” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett a 

hatóság: 

 A R. 21. § (8) bekezdéseire figyelemmel, összhangban a Kvt. 71. § (3) bekezdésével, a hatóság 

jelen határozat 19.1 pontjában rendelkezett arról, hogy a tevékenységgel érintett település 

önkormányzatának jegyzője a hatóság által megjelölt időpontban gondoskodjon a határozat 

közzétételéről, a határozat kifüggesztésének és levétele napjainak megjelölésével az erről szóló 

értesítés hatóságnak történő megküldésével. 

 A Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján a határozat 19.2 pontjában a hatóság elrendelte a 

határozatnak a hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztését, továbbá a honlapján való 

közzétételét. 

A határozat 20. „Jogorvoslat” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett a hatóság: 

 Az Ákr. 55.§ (4) bekezdése alapján szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs 

helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében 

támadható meg  

 A döntés közléséről és véglegessé válásáról az Ákr. 85. § (5) bekezdése, valamint 82. § (1) 

bekezdése rendelkezik. 

 Az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján az ügyfél – az önálló jogorvoslattal nem támadható 

végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.  

 A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) 

bekezdése alapján a keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott 

közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt 

megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. Ha a közigazgatási cselekményt nem kell 

közölni, a keresetlevelet – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a cselekményről való 

tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, de legkésőbb a cselekmény megvalósulásától 
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számított egy éven belül kell benyújtani. Többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény 

esetén a keresetlevelet az elsőfokon eljárt közigazgatási szervnél kell benyújtani.  

 A Kp. 39. § (2) bekezdése kimondja, hogy a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet 

jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.  

 A Kp. 39. § (3) bekezdése alapján a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt 

a jogi képviselő nélkül eljáró felperes – határidőn belül – tévesen a bírósághoz vagy a 

közigazgatási szerv jogorvoslati szervéhez (a továbbiakban: jogorvoslati szerv) nyújtotta be. 

Ebben az esetben a keresetlevelet haladéktalanul meg kell küldeni az (1) bekezdés szerinti 

közigazgatási szervnek.  

 A Kp. 39. § (3a) bekezdése szerint a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha 

azt a felperes a közigazgatási cselekmény jogorvoslati záradékának megfelelően nyújtotta be, 

vagy arra figyelemmel nyújtotta be a bírósághoz, hogy az (1) bekezdés szerinti közigazgatási 

szerv az elektronikus ügyintézés feltételeit átmenetileg vagy tartósan nem biztosítja. A bíróság a 

keresetlevelet haladéktalanul megküldi az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek. 

 A Kp. 12. § (1) bekezdés szerint, a törvényszék hatáskörébe tartoznak azok a közigazgatási 

perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások, amelyek elbírálását törvény nem utalja a Kúria 

hatáskörébe. A Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontja alapján, ha más bíróság kizárólagos 

illetékessége megállapítva nincs, a perre az a bíróság illetékes, amelynek illetékességi területén 

a per tárgyává tett közigazgatási tevékenység megvalósult. A bíróságok elnevezéséről, 

székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 

3/A. § alapján, a közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek közigazgatási jogvitákban a 

4. melléklet alapján meghatározott illetékességi területen járnak el. Ugyanezen jogszabály 4. 

melléklet 6. pontja rögzíti, hogy a Pécsi Törvényszék illetékességi területe közigazgatási 

jogvitákban Tolna Megyére is kiterjed. 

 A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság 

sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A (2) bekezdés 

kimondja, hogy tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. A 

tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.  

 A Kp. 39. § (6) bekezdése kimondja, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél 

benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.  

 A Kp. 50. § (1) bekezdése alapján, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy 

az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá 

tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása 

érdekében a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól az eljárás során bármikor 

azonnali jogvédelmet kérhet.  

 A Kp. 50. § (2) bekezdése szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály 

elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás 

elrendelése. A Kp. 50. § (4) bekezdés alapján a kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat 

az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek 

igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. 

 Az elektronikus kapcsolattartás vonatkozásában a Kp. 29. §-a és a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény 604-621. § rendelkezései az irányadók. 



54 
 

 A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) 

bekezdése határozza meg és az 59. § (1) bekezdés, valamint a 62. § (1) bekezdés h) pontja 

rendelkezik a tárgyi illetékfeljegyzési jogról. 

Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat a hatóság TOG/81/00115-1/2022. ikt. számú 

hiánypótlási felhívásában foglaltaknak megfelelően megfizette. Az eljárás igazgatási szolgáltatási 

díjának mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjr.) 2. számú mellékletének 1. pontja, 3. 

számú mellékletének 7. pontja, illetve a Díjr. 2. § (3) bekezdése alapján 862.500 Ft, azaz 

nyolcszázhatvankettőezer-ötszáz forint. 

Tárgyi ügyben a hatóság TOG/81/01150-5/2021. ikt. számú végzésével teljes eljárásra tért át. 

Tekintettel arra, hogy a hatóság jelen határozattal az ügy érdemében – az ügyintézési határidőt 

megtartva – döntést hozott, ezért Ákr. 51. §-ban foglalt joghatások nem állnak be. 

A hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (lll. 30.) Korm. rend. 28. § (4) bekezdésére is figyelemmel jelen eljárás 

során hozott határozat egy példányát az illetékes Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

részére is megküldi. 

A hatóság hatáskörét és illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése, valamint a 9. § (2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése, továbbá a hulladékgazdálkodási 

hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és (2) 

bekezdése állapítja meg. 

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a hatóság a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás 

vezetésének szabályairól szóló 58/2019 (XII.18.) AM rendelet szerint intézkedik. 

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás és a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetőjének a 

kiadmányozás szabályairól szóló 2/2021. (IV.14.) utasítása alapján történt. 

 

Szekszárd, időbélyegző szerint 

 

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 

 Illés Géza 

 főosztályvezető 
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Kapják: 

1. Környei Agráripari Zrt. – cégkapun 

2. Enviroagro Kft. – cégkapun 

3. Sárpilis Község Önkormányzatának Jegyzője – hivatali kapun  

4. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – hivatali kapun  

5. Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi 

Osztály – hivatali kapun  

6. Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. (Szekszárd) – 

hivatali kapun  

7. Tolna Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály – hivatali 

kapun  

8. Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi 

Osztály – hivatali kapun  

9. Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti és 

Földművelésügyi Osztály – hivatali kapun 

10. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Pécsi Bányafelügyeleti Osztály (Baranya 

Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály jogutódjaként) – hivatali kapun (SZTFH) + 

ildiko.weisz.tothne@sztfh.hu címen  

11. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – hivatali kapun  

12. Hatóság hirdetőtábla és honlap  

13. Irattár  

Véglegessé válás után: 

14. Hatósági Nyilvántartás  
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LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ALAPADATOK
A SZÁMÍTÓGÉPES NYILVÁNTARTÁS SZÁMÁRA

Borítólap

Adatszolgáltató (üzemeltető) adatai Érvény. Időp.: 2017.01.01

1. KÜJ 101 890 746 2. KSH törzsszám 13749279

3. Rövid név Környei Agráripari Zrt.

4. Teljes név Környei Agráripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

5. Település Környe

6. Cím 2851 Irtás-puszta 0597/7 hrsz.

7. Felelős neve Kiss Viktor 8. Beosztása műszaki vezető

9. Telefon 0630-5398119 10. Fax 11. E-mail iroda.agraripar@gmail.com

Telephely adatai

12. KTJ 101 307 821

13. Megnevezése sertéstelep

14. Település Sárpilis

15. Cím 7145 Külterület 0129/5 hrsz

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

16. Teljesítés módja 17. Lapszám 3

19. Kitöltési dátum 17-JÚL. -14 18. Helyszínrajz db 1

20. Felelős vezető neve Adrianus Gerardus Maria Straathof 21. Beosztása vezérigazgató

KTJ: 101 307 821 Oldalszám: 1
Érvényességi időpont: 2017.01.01 Kitöltés dátuma: 17-JÚL. -14



Telephely adatlap

Telephelyre (a tevékenység helyére) vonatkozó adatok

KTJ 101 307 821 

Egy konkrét HRSZ 0129/5

Eov X 100 808 Eov Y 627 004

Geometria típus Pont

A telephely területi adatai

7. Összterület 44 571 8. Burkolatlan felület 31 421

KTJ: 101 307 821 Oldalszám: 2
Érvényességi időpont: 2017.01.01 Kitöltés dátuma: 17-JÚL. -14



Technológia adatlap

1. KTJ 101 307 821

2. Technológia Id 1

3. Technológia megnevezése Sertéstenyésztés

4. Technológia típusa 1

5. Technológia besorolása TEÁOR sz. 0146

6. Technológia nemzetközi besorolása Fa-, papir- élelmiszer- és egyéb iparok Mezőgazdasági hulladékok  

7. Technológia besor. határértékhez 1 000

8. Technológia minősítése 1

9. Mértékadó teljesítmény h.é. sz. 4 266 10. Mértékegysége db/év 

11. Leválasztó berendezés
(tartozik / nem tartozik)

Nem 12. Folyamatos mérőműszer
(tartozik / nem tartozik)

Nem 

13. R40 felhasználás 0 14. RX felhasználás 0

15. Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek

Zárt hígtrágya kezelési technológia kiépítése

KTJ: 101 307 821 Oldalszám: 3
Érvényességi időpont: 2017.01.01 Kitöltés dátuma: 17-JÚL. -14



Forrás adatlap

2-3. Forrás
sorszám

4. Forrás megnevezése 5. Forrás
magassága

6. Forrás kibocsátó
felülete

D1 Állattartó épületek 0 12 341

KTJ: 101 307 821 Oldalszám: 4
Érvényességi időpont: 2017.01.01 Kitöltés dátuma: 17-JÚL. -14



Berendezés adatlap

2.
Berendezés 

azonosító

3. Megnevezés 4. Teljesít-
mény

5. Mérték-
egység

6.Üzembe h.
és nagyjavítás

éve

7. Ber.
Tip.

8 Tüzelő
fajta

9.
Tüzelő

a.
típusai

E1 Állattartó épületek 4 266 férőhely 2011 2 017 99

KTJ: 101 307 821 Oldalszám: 5
Érvényességi időpont: 2017.01.01 Kitöltés dátuma: 17-JÚL. -14



Kibocsátási adatlap

2.
Technológia

azonosító

4. Forrás azonosító 5. Szennyezőanyag
azonosító

6. Anyag
megnevezése

1 D1 100 METÁN

1 D1 6 Ammónia

KTJ: 101 307 821 Oldalszám: 6
Érvényességi időpont: 2017.01.01 Kitöltés dátuma: 17-JÚL. -14



Technológiákhoz tartozó források és berendezések adatlapja

2. Technológia
azonosító

4. Forrás
azonosító

6. Berendezés
azonosító

7. Tech. Forrás, Berend. megnevezése

1 D1 E1 Sertéstenyésztés, Állattartó épületek, Állattartó épületek

KTJ: 101 307 821 Oldalszám: 7
Érvényességi időpont: 2017.01.01 Kitöltés dátuma: 17-JÚL. -14



M1

M2

626850 626900 626950 627000 627050 627100 627150 627200
100650

100700

100750

100800

100850

100900

100950

24.

Jelmagyarázat:

1.a Fiaztató 825 koca fh
1.b Vemhesítő 370 koca fh
2.  Vemhes kocaszállás 3059 koca fh
3.  Fiaztató 348 koca fh. (tervezett)
4.a Kocaszállás 312 koca fh. (tervezett)
4.b.Vemhesítő 1040 koca fh.(tervezett)
5.  Állati hulla, melléktermék tároló
6.  Állatfelhajtó
7.  Zárt összekötő folyosó
8.  Szociális épület
9.  Parkoló

10. Transzformátor
11. Kompresszor ház
12. Vízkezelő
13. Szemes takarmánytároló
14. Takarmány konyha
15. Takarmánytároló silók
16. Hídmérleg
17. Terménytároló
18. Takarmánytároló silók (tervezett)
19. Kapu, kerékfertőtlenítő
20. Tüzivíz tározó (tervezett)
21. Veszélyes hulladék,munkahelyi gyűjtő,

veszélyes anyag raktár
22. Nem veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtő
23. Hígtrágya élőtároló, átemelő 200 m3
24. Zárt hígtrágyatároló 1   5000 m3
25. Zárt hígtrágyatároló 2   5000 m3
26. Technológiai szennyvízgyűjtő akna 10 m3
27. Kommunális szennyvízgyűjtő akna 50 m3
28. Megszüntetendő termelőkút
29. Bontandó hidroglóbusz
30. Tervezett új termelőkút

25.

18.

1a

1b

2.

4a

4b

5.
6.

7.

3.

8.

20.

9.
27.

11. 13. 14.
15.

16.

17.

26. 7.
22.

10.

29.

28.

21.

19.

12.
30.

Hígtrágya vezeték

Vízvezeték

Tisztacsapadékvíz

Figyelőkút

23.

Megbízó:

A munka megnevezése:

Feladat, tervfajta:
Környezeti hatásvizsgálat és

egységes környezethasználati engedély kérelem
Rajz megnevezése:

Részletes helyszínrajz

Reiszné Friedl Ildikó

Méretarány:

Rajzszám:

Dátum:

2021. október
Tervező:

1:4000

A6. melléklet
Munkaszám:

Sárpilisi sertéstelep

Környei Agráripari Zrt.

M1
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