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Tárgy: a Rábamenti Agrár és Szolgáltató Kft.,
Meggyeskovácsi 415/6, 0315/16 hrsz. alatti
baromfitelep teljes körő környezetvédelmi
felülvizsgálata
Melléklet: Levegıtisztaság-védelmi alapadatok
a számítógépes nyilvántartás szerint

HATÁROZAT
A Rábamenti Agrár és Szolgáltató Kft. (9756 Ikervár, Ifjúság u. 1.) részére, a Meggyeskovácsi 415/6,
0315/16 hrsz. alatti baromfitelep vonatkozásában
nagy létszámú állattartó tevékenység folytatására
a 1823-3/4/2011. számú határozattal egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati
engedélyt
módosítom,
és egyidejőleg
egységes szerkezetbe foglalom.
I.
Egységes környezethasználati engedélyes: Rábamenti Agrár és Szolgáltató Kft.
9756 Ikervár, Ifjúság u. 1.
Az engedélyes KSH azonosító száma: 13761839-0111-113-18
Tevékenység folytatásának helye: Meggyeskovácsi 415/6, 0315/16 hrsz.
EOV X = 202,370, EOV Y = 484,180
Az engedélyes Környezetvédelmi Területi Jele (KTJ): 100878487
Az engedélyes Környezetvédelmi Ügyfélazonositó Jele (KÜJ): 101841379
Az egységes környezethasználati engedély alapján végezhetı tevékenység
A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 11. pont a) alpontja: nagy létszámú állattartás,
létesítmények intenzív baromfitenyésztésre több mint 40.000 férıhely baromfi számára, valamint a fenti
tevékenységhez szükséges kapcsolódó tevékenységek.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztály
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 2. 9701 Szombathely, Pf.: 183
Telefon: (06 94) 506 700 Fax: (06 94) 313 283

II.
A telephelyen folytatható tevékenység és jellemzı adatai
A tevékenység helye
Az állattartó telep Vas megyében, Meggyeskovácsi község bel- és külterületi részének találkozásánál a
lakóterülettıl déli, illetve keleti irányban található. A telep megközelíthetı a települést átszelı 8701.
számú közútról, a kelet felé kivezetı belterületi útról és a dél felé leágazó bekötı úton. A telep
Meggyeskovácsi délkeleti részén, a Rába bal partján helyezkedik el. A terület átlagos tengerszint feletti
magassága 165,0 - 170,0 mBf. A legközelebbi épület északra 130 m-re található. A telepet
mezıgazdasági mőveléső földterületek határolják.
A tevékenység területigénye
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A tojótelep 19.539 m területen helyezkedik el. A telep kb. 75 %-a burkolatlan, 25 %-a burkolt felület. A
telep beépítettsége 22%-os.
A tevékenység rövid leírása
Az engedélyes 1992. október 1-tıl végzi tojótyúk tartását, étkezési tojás osztályozását, csomagolását és
2
tárolását. A telepen 3 db tojóház található. A tojótyúkok tartása két istállóépületben, összesen 2.592 m
területen történik. Az 1. számú tojóházat 2009. december 17-tıl üzemen kívül helyezték, a 2. számú
tojóházban 27.520 férıhely, a 3. számú tojóházban 30.520 férıhely van. A két darab tojóházban
egyidejőleg 58.040 db tojótyúk tartására van lehetıség. Egy turnus ideje 12 hónap. Évente egy
turnusváltás van az egyik épületben év közben, a másik épületben év végén.
Istállók elhelyezkedése és férıhelyszáma
sorsz.
1. sz. (régi épület, nem üzemel)
2. sz. (régi épület, üzemel)
3. sz. (új épület, üzemel)
üzemelı épületek összesen

alapterülete
2
(m )
1.056
1.296
1.296
2.592

férıhely
üzemen kívül
27 520 férıhely
30 520 férıhely
58 040 férıhely

Kapcsolódó létesítmények
-

1 db iroda
1 db szociális épület
1 db tojásválogató
1 db tojásraktár
1 db aggregátorház
1 db tüzivíz tározó
1 db táptartály

Technológiai jellemzık
A tevékenység célja tojótyúkok tartása és a tojástermelés biztosítása. A tojások száma 50.000 db/nap.
Az állatok tartása ketreces, száraz technológia alapján történik. Az épületekben az állatok telepítési
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sőrősége átlagosan 750 cm /db/ketrec. A 2. számú épületben 2006. december óta MBD technológiát, a
3. számú új épületben SAMET technológiát alkalmaznak. A tartási felületek teljes egészében
trágyaszalaggal vannak ellátva. Az istállókban keletkezı trágya összegyőjtésére és kitárolására szalagos
rendszer szolgál. A trágya kiszállítás hetente három alkalommal történik. Az állatok itatása és etetése
automatikus rendszerrel történik. Az etetés táp tartályból történik, amely a 2. és 3. számú tojóház között
található. A tápok szállítása a Gyula majori teleprıl biztosított. A tojásokat a válogató épületbe szállítják

és válogatják. Az istállók takarítására a turnusváltáskor kerül sor, a takarítását a DDD Kft. végzi
ködgenerátorral és Innocidos fertıtlenítıszer felhasználásával.
III.
A tevékenység környezeti hatásai
Földtani közeg védelme
-

-

Szennyvízgyőjtés: - A telephelyen keletkezı szennyvizek 2008. óta a Meggyeskovácsi
szennyvízhálózatra kerülnek. Technológiai szennyvíz nem keletkezik.
Trágyakezelés – Az istállókban a tartási felületek teljes egészében trágya szalaggal vannak ellátva. A
trágya az istállókból a szalag végén pótkocsira hullik. Az állatok elszállítása után az istállókból kikerülı
trágyát az Ikervár 013/33 hrsz. alatti trágyatárolóba szállítják. A trágya kiszállítása 2-3 hetente történik.
A trágya hasznosítása mezıgazdasági földterületeken biztosított.
Földtani közeg: A területen a technológia zárt, szennyezıanyag elhelyezése, földtani közegbe
történı közvetett vagy közvetlen bevezetése nem történik. Figyelembe véve a zárt technológiát,
talajvizsgálatok elıírását nem tartottam szükségesnek.
Az elérhetı legjobb technika elveinek történı megfelelés
A telepen az elérhetı legjobb technika elvei érvényesülnek a jó mezıgazdasági gyakorlat alkalmazása, a
takarmányozási technikák, az istálló kialakítása, víz és energia felhasználás, valamint a trágyakezelés
területén. A telephelyen trágyát nem tárolnak, állategészségügyi okokból, azonban trágyatárolóban
történı trágya elhelyezés amennyiben szükséges a mőszaki védelemmel kialakított trágyatárolóban
biztosított.
Levegıtisztaság-védelem
A telephelyen az istállók főtés nélküliek, az iroda főtését elektromos üzemő hıtárolós kályha biztosítja.
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Az ólak szellızését PERICOLI EOS 50 típusú axiál ventilátorok (légszállító kapacitása 40.000 m /h)
biztosítják. A ventilátorok falba építettek. A 3. számú (új) épületben 9 db, a 2. számú épületben 8 db
ventilátor üzemel, a ventilátorok számítógép által vezéreltek.
A telephelyen a levegı védelmérıl szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó
bejelentés-köteles légszennyezı pontforrás nem található.
A telephelyen lévı bejelentés köteles diffúz forrás jele, megnevezése a következı.
Technológia megnevezése:
Diffúz forrás megnevezése:
Kapcsolódó létesítmény:
Légszennyezı forrás kibocsátó felülete

1. számú technológia: Állattartás, tojó baromfi nevelése
D1 Állattartó telep
E1 Állattartó telep
2
2496 m

A diffúz forráson kibocsátott légszennyezı anyagok:
Szennyezıanyag azonosító
6
100

Szennyezıanyag megnevezés
ammónia
metán

A technológiából kellemetlen szaghatás csak az állományváltás idején, az istállótakarítás- és
fertıtlenítés idıszakában származik, trágyatárolás a telephelyen nem történik, a trágyát a telephelyrıl
folyamatosan (heti három alkalommal) kiszállítják. Tekintettel az alkalmazott száraz tartástechnológiára,
valamint az intenzív légcserére, az istállók szagkibocsátása a lakóterületeknél nem érzékelhetı.
Meggyeskovácsi település legközelebbi lakóházai a telephely telekhatárától 130 m-re, a tojóházaktól
pedig 270 m távolságra helyezkednek el.

A benyújtott dokumentáció számításai alapján megállapítottam, hogy a bőzkibocsátás hatásterülete 3
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SZE/m koncentrációra számítva 195 méter, mely nem éri el a legközelebbi lakóingatlanokat. A
telephelyen folytatni kívánt állattartási tevékenység várhatóan nem okoz lakosságot zavaró mértékő
bőzterhelést.
A telephely megközelítése a 8701 számú közútról lehetséges. A takarmány és az állatok beszállítása, az
állatok elszállítása, valamint a trágyaelszállítás és a tojás kiszállítása ezen az úton történik.
Zaj- és rezgésvédelem
Az állattartó telepen a technológiai és kiszolgáló létesítmények (istállók szellızı ventillátorai), valamint a
telephelyen belüli szállítás és jármőforgalom jár zajhatással.
Az istállóépületek szellıztetésére szolgáló ventilátorok zajkibocsátása folyamatosnak tekinthetı,
azonban elhanyagolható mértékő.
Az elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy az állattartó telep zajvédelmi szempontú
hatásterülete a lakóingatlanok irányában 34 m-ig tart. A hatásterületen védett belterületi épület nem
található, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.
A tevékenységhez kapcsolódó gépjármőforgalom - a takarmány és az állatok beszállítása, az állatok
elszállítása, valamint a trágyaelszállítás és a tojás kiszállítása - okoz idıszakosan kismértékő
zajterhelés. A tevékenységhez kapcsolódó szállítások során az utak maximális terhelése 20 forduló
naponta.
Hulladékgazdálkodás
A tevékenység során veszélyes és nem veszélyes hulladék keletkezik, melyek győjtésérıl munkahelyi
győjtıhelyen gondoskodnak. Nem veszélyes hulladékként papír és karton csomagolási hulladék,
valamint települési szilárd hulladék, veszélyes hulladékként pedig az állategészségügyi ellátás során
keletkezı hulladék keletkezik. A hulladékok hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezı gazdálkodó
szervezetnek történı átadásáról gondoskodnak. A települési szilárd hulladékot a közszolgáltató szállítja
el.
Természet-, tájvédelem
Élıvilág
A telephely beépítetlen területén a bolygatott, taposást, szárazságot jól tőrı lágyszárú vegetáció - az
útszéli /Artemisietea/, a taposott /Plantaginetea majoris/ és a rudeális /Chenopodietea/ gyomnövényzet a jellemzı, kiegészülve a természetes flóra csekély maradványával, mint a mezofil hegyi, az üde és az
indifferens szárazgyepi fajok néhány képviselıjével. Az állattartó telep degradált, antropogén hatásoktól
terhelt terület, ahol természet-közeli állapotok nincsenek, és védett fajok elıfordulásáról nincs
információ.
Táj
Tárgyi létesítményt északról a település belterülete határolja, további környezetében valamennyi terület
mezıgazdasági hasznosítású. Természetvédelmi oltalom alatt álló területek találhatók a 100 m-re délkeletre lévı Rába-folyó mentén, az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső
területekrıl szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti Natura 2000 hálózat
(HUON 20008 jelő Rába és Csörnöc-völgy megnevezéső Különleges Természet-megırzési Terület)
részeként.
IV.
Üzemelési feltételek, környezetvédelmi elıírások
Általános elıírások
1. Havária események bekövetkezésének a lehetıségét gondossággal és megfelelı óvintézkedésekkel
minimálisra kell visszaszorítani. Fel kell készülni a telephelyen esetlegesen bekövetkezı havária

elhárítására. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a Fıosztály (ügyeleti szám:
06-30-385-87-69) felé. A felszíni vizeket, felszín alatt vizeket és földtani közeget érintı havária
esemény észlelésekor a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (ügyeleti szám: 06-30-300-42-42)
és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot értesíteni kell, valamint haladéktalanul intézkedni
kell a rendkívüli állapot megszüntetésérıl. A rendkívüli víz- vagy légszennyezést okozó technológiai
kibocsátás mőködtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.
2. A tevékenység, illetve annak felhagyása során a lehetséges szennyezıdéseket megelızı,
csökkentı intézkedéseket az engedélyes köteles megvalósítani.
3. Az esetleges havária események bekövetkezését követı kárelhárítást jóváhagyott üzemi
kárelhárítási terv alapján kell végrehajtani.
Földtani közeg védelme
4. A telephelyen végzett tevékenységbıl adódóan a földtani közeg nem szennyezıdhet.
5. A telephelyen belül trágya nem tárolható.
Levegıtisztaság-védelem
6. A kellemetlen szaghatások elkerülésére a telep tisztántartásáról rendszeresen gondoskodni kell.
7. Bőzzel járó tevékenység az elérhetı legjobb technika alkalmazásával végezhetı.
8. A trágya telephelyen kívüli kijuttatását olyan idıjárási körülmények között kell végezni a bőzhatásra
érzékeny területek (lakott terület) közelében, hogy lakosságot zavaró bőz ne kerüljön a környezetbe.
9. Minden évben a tárgyévet követı év március 31-ig a levegı védelmérıl szóló 306/2010. (XII.23.)
Kormányrendelet 7. sz. melléklete szerinti adatszolgáltatást kell a Fıosztály felé teljesíteni (LM lap).
Hulladékgazdálkodási elıírások
10. A veszélyes hulladék győjtésére szolgáló munkahelyi győjtıhelyen egyidıben maximálisan összesen
15 kg veszélyes hulladék győjthetı, melyet szükség szerint, de legalább hathavonta át kell adni arra
engedéllyel rendelkezınek.
11. A papír és karton csomagolási hulladék győjtésére szolgáló munkahelyi győjtıhelyen egyidıben
maximálisan összesen 70 kg hulladék győjthetı, melyet szükség szerint, de legalább hathavonta át
kell adni arra engedéllyel rendelkezınek.
12. A munkahelyi győjtıhelyen egyidıben győjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes
hulladékok anyagminıség szerinti elkülönített győjtésére alkalmas helyek befogadó kapacitását.
13. Engedélyes köteles a telephelyen keletkezı hulladékokról a mindenkor érvényes jogszabályok
szerinti nyilvántartást vezetni és a hatóság felé adatszolgáltatást teljesíteni.
V.
Szakhatósági állásfoglalás, szakkérdések vizsgálata, kikötések
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/5008-1/2016. ált. számú szakhatósági
hozzájárulását az alábbi kikötésekkel adta meg:
Vízellátás:
A baromfitelep vízellátása a NYUDUVH-373-1/6/2014, 15-2/1/2010., 10.144/3/2000., 10.269/1/1999.,
11.257/1/1993. számú határozatokkal módosított 11.284/2/1976. számon kiadott vízjogi üzemeltetési
engedély alapján, a saját tulajdonú 120 m talpmélységő K-14 kat.sz. mélyfúrású kútból történik. A vízjogi
üzemeltetési engedély alapján a telephelyen a mélyfúrású kútból történı, vízkészletjárulék
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szempontjából engedélyezett éves vízmennyiség 7.000 m . A vízfelhasználás az állatok itatására
szolgál.
A telephely szociális vízigényét közüzemi vízellátó hálózatról biztosítják.
Kommunális szennyvíz keletkezése és elhelyezése:
A telephely közüzemi szennyvízcsatornára kötött. Az istállókban turnusváltáskor száraz tisztítás történik,
technológiai szennyvíz nem keletkezik.
Csapadékvíz-elvezetés:
A telephely csapadékvíz elvezetése a többször módosított 11.284/2/1976. számú vízjogi üzemeltetési

engedély alapján történik. A telephelyre hullott csapadékvíz a kiépített 570 m hosszú hálózattal a
Balozsameggyesi-árokba kerül elvezetésre.
Trágya tárolása, elhelyezése:
A telephelyen 1.600-1.700 t/év mennyiségő szervestrágya keletkezik. Állategészségügyi okok miatt a
telepen és 2 km-es körzetében trágyatárolás nem végezhetı.
Az istállókból a trágya folyamatosan kerül ki trágyaszállító szalagrendszer segítségével. Elszállításukra
hetente 3 alkalommal kerül sor és a bérelt mezıgazdasági területekre helyezik ki. Tilalmi idıszakban
átmenetileg az Ikervár 013/33 hrsz. alatti saját tulajdonú trágyatárolóba kerül.
A felszíni és felszín alatti vizek védelme:
Az állattartó telep területe a felszín alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 219/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2.
számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levı
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz
állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek minısül, a felszín alatti víz szempontjából
kiemelten érzékeny területen helyezkedik el.
Az állattartó telep területe nem érinti távlati vagy üzemelı sérülékeny ivóvízbázis védıterületét.
A vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelmérıl szóló 27/2006. (II. 7.) Korm.
rendelet 5. § (1) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezı állattartó
telep nitrátérzékeny területen található.
A telephelyen 1 db talajvízfigyelı kút és 1 db ásott kút található, melyekbıl esetileg történik vízminıség
vizsgálat. A figyelıkút 1619-2/2/2012. számú határozattal módosított 16-1/2/2009. számú vízjogi
üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A 2009-2010. évi vizsgálatok szerint a talajvíz nitráttal szennyezett
(100-140 mg/l).
A talajvíz áramlási iránya DK-i.
A felszín alatti vizek minıségét érintı egyes tevékenységekkel összefüggésben bejelentett és
nyilvántartott objektumok:
Baromfitelep istállók (3 db) (KTJ: 101618082)
Elıírások:
1. A telephelyen folytatott tevékenység során a csapadékvíz, továbbá a felszíni, felszín alatti vizek
nem szennyezıdhetnek, csak tiszta csapadékvizek szikkaszthatók el. A telephelyrıl elvezetett
csapadékvíz minıségének meg kell felelnie a vízszennyezı anyagok kibocsátásaira vonatkozó
határértékekrıl és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz.
mellékletében elıírt határértékeknek.
2. A szennyezıdés megakadályozása érdekében a trágya rakodását lehetıleg csapadékmentes
idıben kell végezni, meg kell akadályozni a trágya elszóródását, és befejezéskor a területet fel
kell takarítani.
3. A képzıdött trágya termıföldön történı elhelyezése engedélyezett módon a rendelkezésre álló
mezıgazdasági földterületeken történhet.
VI.
Belföldi Jogsegély
Belföldi jogsegély keretében megkeresett Nyıgéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıje Mk9162/2016. számon az alábbiakat állapította meg:
„Megállapítom, hogy a Végh § Végh Munka- Környezet- és Tőzvédelmi Kft. által a Rábamenti Agrár és
Szolgáltató Kft. (9756 Ikervár, Ifjúság u. 1.) Meggyeskovácsi 415/6; 0315/16 hrsz. alatti baromfitelep
részére készített 1-066/2016. környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció megfelel a helyi- környezetés természetvédelmi elıírásoknak, Meggyeskovácsi község településrendezési tervével összhangban
van.
A Meggyeskovácsi, 415/6, 0315/16 hrsz. területek a Mezıgazdasági üzemi terület, illetve Kereskedelmi,
szolgáltató, gazdasági terület terület-felhasználási egységekbe taroznak. Mezıgazdasági területtel,
Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területtel határosak.
Meggyeskovácsi Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2007. (V. 11.) önkormányzati rendelet 15.
§ (2) d) pontja alapján üzemi állattartó telepet, környezetre zavaró hatású vagy nagy szállítási igénnyel
járó mezıgazdasági létesítményt csak a lakóterülettıl legalább 500 m védıtávolságon kívül, illetve –

elızetes környezeti hatásvizsgálattal igazolt, az állattartásról és környezetvédelemrıl szóló helyi
rendeletfeltételeinek teljesülése esetén – lehet létesíteni. Az állattartó telepet legalább 25 m széles
védelmi erdıvel kell körülvenni.”
VII.
Az engedély az I. - II. fejezetben kért paraméterekkel jellemezhetı tevékenység esetén 2021. augusztus
31 -ig érvényes.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló,
módosított 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 20/A. § (6) bekezdésében foglalt követelményekre
tekintettel az engedély lejáratát megelızıen teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt
kell Fıosztályomhoz benyújtani úgy, hogy – a folyamatos jogszerő mőködés érdekében – 2021.
augusztus 31-ig ismételten jogerıs engedéllyel rendelkezzen az üzemeltetı.
Az engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentıs megváltozását, továbbá a tulajdonos változást
Fıosztályunkra 15 napon belül be kell jelenteni.
VIII.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. számú mellékletének 7. és 10.1 száma
alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 250.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a
kérelmezınek kell viselnie. A kérelmezı az igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettségének eleget
tett.
Határozatom ellen a kézbesítéstıl – hirdetmény útján értesítettek esetében a kifüggesztett hirdetmény
levételét követı naptól – számított tizenöt napon belül az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Fıfelügyelıséghez (Budapest) címzett, de Fıosztályunknál két példányban
benyújtható – indokolást tartalmazó – fellebbezésnek van helye.A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás
igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 125.000,- Ft, természetes személyek és társadalmi
szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a, azaz 2.500,- Ft.
A jogorvoslati eljárás díja a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 1004700400335711-00000000 számlájára történı átutalással, illetve a fizetési számlára történı készpénzbefizetéssel is teljesíthetı (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló
bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.
Indo ko lá s
A Rábamenti Agrár és Szolgáltató Kft. (9756 Ikervár, Ifjúsági u. 1.), a Meggyeskovácsi 415/6, 0315/16
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hrsz. alatti baromfi telepen 2 db épületben összesen 2592 m alapterületen tojótyúk tartó telepet
üzemeltet.
Az állattartás a 1823-3/4/2011. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyben foglaltak
szerint történik. Az engedély 2021. augusztus 31-ig érvényes azzal a kikötéssel, hogy az engedélyben
foglalt követelmények és elıírások ellenırzése céljából legkésıbb 2016. augusztus 31-ig be kell nyújtani
a tevékenység teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációját. A teljes körő
környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció 2016. augusztus 23-án benyújtásra került.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 29. § (3) - (9) bekezdése alapján Fıosztályunk az eljárás megindításáról hirdetményt
tett közzé az érintett önkormányzat területén, valamint a Fıosztály honlapján és hirdetıtábláján. A
hirdetményben foglaltakkal kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.
A tervdokumentáció, az alapállapot jelentés és a megkeresett hatóság állásfoglalásának
áttanulmányozását követıen, az egységes környezethasználati engedély - rendelkezı részben
meghatározott üzemelési feltételekkel történı - kiadásáról döntöttem az alábbiak figyelembe vételével.

Földtani közeg védelme
A havária eseményekre vonatkozó elıírást a környezetkárosodás megelızésének és elhárításának
rendjérıl szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelıen írtam elı.
A rendelkezı rész 4. számú feltételét a felszín alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdésében, 8. § c) pontjában és 10. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a felszíni
vizek minısége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § -ában és 5. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelıen tettem.
A rendelkezı rész 5. számú feltételét a vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és
nyilvántartás rendjérıl szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 8. §-ában foglaltakkal összhangban írtam
elı, tekintettel arra, hogy a telepen belül trágyatároló nem található.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/B §-ában elıírt alapállapot jelentést az engedélyes benyújtotta.
Az állattartó telep üzemszerő mőködése, a zárt korszerő technológia - az elıírások betartása mellett nem veszélyezteti a földtani közeget.
Levegıtisztaság-védelem
A levegı védelmérıl szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet 26. § (3) bekezdése alapján egységes
környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén Fıosztályom az engedélyben megállapítja
a bejelentésre kötelezett diffúz források körét, továbbá megállapítja a diffúz forrásra vonatkozó
levegıvédelmi követelményeket.
A beküldött teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a
telephelyen a levegı védelmérıl szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó
bejelentés köteles légszennyezı pontforrás nem került kialakításra.
A levegı védelmérıl szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdése alapján a diffúz
forrás üzemeltetıje a diffúz forrás környezete és az ingatlan tisztántartásáról gondoskodik.
A levegı védelmérıl szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet 30. §-a alapján bőzzel járó tevékenység
az elérhetı legjobb technika alkalmazásával végezhetı.
Az adatszolgáltatásra vonatkozó elıírást a levegı védelmérıl szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet
31. § (2) bekezdése alapján tettem.
Zaj- és rezgésvédelem
A dokumentáció megállapításai szerint a telephely zajforrásainak hatásterületén belül zajtól védendı
objektumok nem találhatóak, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása a környezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja
alapján nem indokolt.
Hulladékgazdálkodás
A csatolt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenység végzése során keletkezı
veszélyes és nem veszélyes hulladékok győjtésérıl és hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezı
gazdálkodó szervezetnek történı átadásáról a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény elıírásainak
megfelelıen gondoskodnak.
Kikötéseimet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének
szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 13. §-a, és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási
és adatszolgáltatási kötelezettségekrıl szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján tettem.

Természetvédelem
A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítást nyert, hogy tárgyi mezıgazdasági tevékenységgel
érintett területek – Meggyeskovácsi 415/6 és 0315/16 hrsz-ú „kivett major és 3 épület” illetve „kivett 2
gazdasági épület, udvar” mővelési ágú ingatlanok nem állnak helyi, országos védettség vagy európai
közösségi jelentıségő természetvédelmi oltalom alatt. A mezıgazdasági objektum területén
természetközeli állapotok nincsenek, védett fajok, természet-közeli élıhelyek elıfordulása nem
tapasztalható.
A telephely közvetlen környezetében szántóterületek, erdısávok találhatóak. Természetvédelmi oltalom
alatt a dél-keletre 100 m-re lévı Natura 2000 területek állnak (HUON 20008 jelő Rába és Csörnöc-völgy
megnevezéső Különleges Természet-megırzési Terület).
A baromfitelepen folyó tevékenység az 1823-3/4/2011. számú egységes környezethasználati engedély
alapján, több éve folyik.
A tevékenység zárt rendszerő állattartást jelent, amely a már eleve antropogén hatásokkal terhelt
élıhelyre további kedvezıtlen hatást nem gyakorol.
A közeli élı vízfolyás szennyezıdése a jelenlegi technológiával és a technológiai fegyelem betartásával
nem valószínő.
A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 8. § (1) bekezdésében, illetve a 17.§ (1)
bekezdésében foglalt elıírásoknak tárgyi tevékenység a beadott dokumentáció szerint megfelel.
A környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció élıvilág-védelmi fejezetét Mesterházy Attila táj- és
természetvédelmi szakértı (SZ-060/2012.) készítette.
Fentiek alapján megállapítottam, hogy a több éve folytatott állattartó tevékenység negatív hatást nem
gyakorol környezetére, a teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció táj-,
természetvédelmi szempontból elfogadható.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl
szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet alapján az érintett szakhatóság megkeresése került.
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/5008-1/2016. ált. számú számú szakhatósági
állásfoglalását az alábbiakkal indokolta.
„A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztály (a továbbiakban:
Fıosztály) VA/KTF01/1911-5/2016. számú – 2016. augusztus 29. napján érkeztetett – megkeresésével a
Rábamenti Agrár és Szolgáltató Kft. (9756 Ikervár, Ifjúság u. 1., a továbbiakban: Kft.) megbízásából
eljáró Végh & Végh MKT Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43.) kérelmére, a Meggyeskovácsi 415/6,
0315/16 hrsz. alatti baromfitelep környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában indult hatósági eljárásában
a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl
szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 28. § (3)
bekezdése, illetve 5. mellékletében foglalt II. táblázat 3. sora alapján a felülvizsgálati eljárásban a
vízgazdálkodási és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása,
hogy a tevékenység vízellátása, a keletkezı csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz
tisztítása biztosított-e, a vízbázis védıterületére, védıidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minısége
és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott elıírások érvényesíthetıke, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra
milyen hatást gyakorol.
A Fıosztály honlapjára feltöltött – Végh & Végh MKT Kft. által 1-066/2016. tervszámon készített –
felülvizsgálati dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló iratelızmények áttanulmányozása során a
fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:
A Kft. az általa üzemeltetett Meggyeskovácsi 415/6, 0315/16 hrsz. alatti telepén nagy létszámú állattartó
tevékenységet végez, mely során intenzív baromfitenyésztés történik.
A tevékenység célja tojótyúkok tartása és a tojástermelés biztosítása.
A Kft. telephelyén tojótyúk tartását, étkezési tojás osztályozását, csomagolását és tárolását végzi. A
telephelyen 3 db tojóház található, de a tojótyúkok tartása csak két (a 2. számú 27.520 férıhelyes és a 3.
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számú 30.520 férıhelyes) istállóépületben, összesen 2.592 m területen történik. A két darab tojóházban
egyidejőleg 58.040 db tojótyúk tartása történik. A harmadik (1. számú) istálló 2009 óta üzemen kívül van.
Egy turnus ideje 12 hónap. Évente egy turnus váltás van, az egyik épületben évközben, a másik
épületben pedig évvégén történik. A telephelyen történı állattartás során 50.000 db/nap tojás termelıdik.
A telepen az állatok itatása saját kútból, önitatós, az etetés táptartályból automatikus rendszerrel történik.
A telephelyen 1.600-1.700 t/év mennyiségő szervestrágya keletkezik.
Az istállókból a trágya
folyamatosan kerül ki trágyaszállító szalagrendszer segítségével. Elszállításukra hetente 3 alkalommal
kerül sor és a Kft. által bérelt mezıgazdasági területekre, ahol elhelyezésre kerül. Tilalmi idıszakban a
trágya átmenetileg az Ikervár 013/33 hrsz. alatti saját tulajdonú trágyatárolóba kerül.
A telephely a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség által
1823-3/4/2011. számon kiadott és 1619-1/1/2012. számú határozattal módosított egységes
környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A tevékenység az engedély alapján 2021. augusztus 31-ig
végezhetı, 5 évenkénti teljes körő felülvizsgálat mellett.
A felülvizsgálati dokumentáció alapján a tevékenység végzésében az elmúlt öt évben érdemi változás
nem történt. A tevékenység vízellátása, szennyvízgyőjtése, csapadékvíz-elvezetése biztosított, vízbázis
védıterületet nem érint, a tevékenység mőszaki védelme megfelelı.
A csatolt alapállapot-jelentés elfogadható.
A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
Elıírásaimat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében, 8. § c) pontjában és a 10. § (1)
és (2) bekezdésében foglaltak, a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, és 5. § (1) bekezdése, valamint a vizek mezıgazdasági eredető
nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól,
valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjérıl szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 4. §-a
alapján tettem.
A rendelkezésemre álló iratok, a megkeresés és a felülvizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatát
követıen a fenti jogszabályi hivatkozást figyelembe véve a rendelkezı részben foglaltak szerint
döntöttem.
Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetıségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.
A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a
vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. §
(1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá a
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése, illetve 5. mellékletében foglalt II. táblázat 3. sora
állapítja meg.”
Belföldi jogsegély keretében megkeresett Nyıgéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıje Mk9162/2016. számú véleményét az alábbiakkal indokolta:
„A fenti tárgyú ügyben Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztály
(Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 2.) VA/KTF01/1911-6/2016. számú végzésével Meggyeskovácsi
Község Jegyzıjéhez a Rábamenti Agrár és Szolgáltató Kft., Meggyeskovácsi, 425/6, 0315/16 hrsz. alatti
baromfitelep telep teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása ügyében érkezett belföldi
jogsegély iránti kérelmét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 26. § (1) bekezdés c) pontja és (5) bekezdés b) pontja
alapján, valamint Meggyeskovácsi Község Önkormányzata Képviselı-testületnek Helyi építési
szabályzatról szóló 3/2007. ( V. 11. ) önkormányzati rendelete alapján teljesítettem.
A végzés ellen az önálló fellebbezési jogot a Ket. 98. § (2) –(3) bekezdése alapján zártam ki.
Hatáskörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelölésérıl szóló 71/2015. (III. 31.) Kormányrendelet 9. § (1) i) pontján 13. § (1) e) pontja,
illetékességemet a Ket. 26. § (2) bekezdése állapítja meg.”
Fentiek alapján határozatomat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése, valamint a
környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekrıl és a feljogosítás módjáról,
valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeirıl 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2.
számú mellékletben foglaltakat figyelembe véve hoztam meg.
A határozatomról szóló hirdetmény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) és (4) bekezdései alapján a

Meggyeskovácsi Község Önkormányzati Hivatala részére közzététel céljából megküldésre, valamint
Fıosztályom hirdetıtábláján és honlapján – (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) – közzétételre került.
A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdés, a jogorvoslati határidıt a 99. § (1) bekezdés biztosítja.
A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a Rendelet 2. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg.
A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c)
pontján és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8. § (1) bekezdésén, valamint a 2. sz. melléklet 3. pontján
alapul.
A határozatot kapják:
1.
2.
3.
4.

Rábamenti Agrár és Szolgáltató Kft. 9756 Ikervár, Ifjúság u. 1.
Végh & Végh Kft. 9500 Celldömölk, Sági u. 43.
Nyıgéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıje 9682 Nyıgér, Petıfi S. u. 15.
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 9700
Szombathely, Ady E. tér 1.

Szombathely, 2016. október „

„

Harangozó Bertalan kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
Bencsics Attila
fıosztályvezetı

