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Tárgy: Egységes környezethasználati engedély
módosítása

HATÁROZAT
A Felgyő-Kev Kft. (6760 Kistelek, külterület 0309/23 hrsz., levelezési cím: 6600 Szentes,
Attila u. 3.) Felgyő, Faragótanya 0169/9 hrsz. alatti telephelyére (baromfitelep) vonatkozó
46683-9-11/2014. számú egységes környezethasználati engedélyt az ügyfél kérelmére az
alábbiak szerint
módosítom.
Az engedély 1-2. oldalán található, „A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG
JELLEMZŐI” című fejezet „Technológia ismertetése” című alfejezetének első bekezdése
helyébe az alábbi bekezdés lép:
A baromfinevelés – évente 6 turnussal – jelenleg 10 db istállóban történik, a jövőben
azonban további 5 db istálló megépítésére kerül sor. A meglévő és a tervezett ólak
alapterülete egyaránt 1680 m2/istálló. A 15 db istálló együttesen – a fent hivatkozott
engedélyben engedélyezett férőhelyszámnak megfelelően – 537.600 db brojler, vagy
184.000 db pecsenyekacsa egyidejű befogadására alkalmas.
Az engedély 2. oldalán „A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI”
című fejezet „A telephely fejlesztése” című alfejezete az alábbiakkal egészül ki.
A Kft. a jövőben 5 db, egyenként 1680 m2 alapterületű baromfi istállóval kívánja bővíteni a
telephelyet. Az egységes környezethasználati engedély férőhelyszám kapacitás (537.600 db
brojler vagy 184.000 db pecsenyekacsa) tekintetében már a meglévő 10 db ól, illetve a
tervezett 5 db ól együttes férőhelyszámának megfelelően került meghatározásra.
Az engedély 3. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐVÉDELMI
VONATKOZÁSAI” című fejezet „Fűtés-klimatizálás-légtechnika” alfejezetének szövege
az alábbiak szerint módosul.:
Fűtés, klimatizálás, légtechnika:
Istállók fűtése:
Az ólak fűtése gázinfra sugárzókkal történik.
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Fűtőberendezés

Épületek
azonosító

1-15. sz.
istálló

alapterület
(m2/istálló)

1.680

állatférőhely
szám
(db/istálló)

Fűtési mód

Hőteljesítmény Darabszám
(kW/db)
(db/istálló)

SIVLEY
kacsa: 12.267 SIERRA zónás
brojler: 35.840 vezérlésű infra
gázégő

11,5

30

Istállók szellőztetőrendszere:
A telepen az összes épületben PERICOLI típusú, korszerű, energiatakarékos, számítógép
vezérlésű, kombinált kereszt- és alagútszellőztetési rendszert üzemeltetnek. A szellőzési
rendszerhez épületenként légbeejtők és laminált PP függönyök tartoznak, amelyeket
számítógép vezérlőberendezés irányít, a hőmérséklet és a páratartalom függvényében. A
nyári kritikus időszakban evaporatív hűtés rásegítéssel biztosítják a betáplálásra kerülő friss
levegő alacsonyabb hőmérsékletét.
Ez a szellőztetési rendszer 0,1–0,3 m/s áramlási sebességű egyenletes légcserét biztosít.
Istálló

Ventilátorok

Szellőzési
mód

6 db 42.020 m3/h + 4 db
22.400 m3/h + 4 db
Dinamikus
1-15.
légkeverő 7.400 m3/h és 2 x
alagút
6 db motoros zsalu

Légbeejtő
mérete
(cm)
22 x 148

Légbeejtő Evaporációs
(db)
hűtés

60

van

Az engedély 10. oldalán a „ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM” című fejezet 49. pontja az
alábbiak szerint módosul:
49. A telep zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatósághoz be kell
jelenteni.
Határidő: folyamatos.
Továbbá a ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM” című fejezetbe 50. pontként a következő új
előírás kerül:
50. A próbaüzemelés során a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. és 5. számú
mellékletének megfelelő környezeti zajvizsgálatot kell végezni és a zajmérési
jegyzőkönyvet be kell nyújtani környezetvédelmi hatóságunkhoz.
Határidő: próbaüzem befejezését követő 30 napon belül.
Az engedély 10. oldalán található „ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM” című fejezet
„Indokolás” része az alábbiakkal egészül ki.
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 3. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények
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ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet, vagy végeztethet, illetve
mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.
A szabványos zajmérés, a bővítés megvalósulását követően, a telephelyhez közeli védendő
épületeknél, a zajvédelmi követelmények ellenőrzése, valamint a zajvédelmi hatásterület
méréssel történő meghatározása miatt került előírásra.
A 46683-9-11/2014. számú határozat jelen módosítással nem érintett részei változatlan
formában érvényesek.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz,
mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban
benyújtandó fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett
szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 7.500,- Ft, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási
számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak
másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel
kell tüntetni jelen határozat számát.
A kérelmező az eljárás 15.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási
költség nem merült fel.
INDOKOLÁS
A Felgyő-Kev Kft. (6760 Kistelek, külterület 0309/23 hrsz., levelezési cím: 6600 Szentes,
Attila u. 3.) 2015. február 17. napján a Felgyő, Faragótanya 0169/9 hrsz. alatti telephelyre
(baromfitelep) vonatkozó 46683-9-11/2014. számon kiadott egységes környezethasználati
engedély módosítása iránti kérelmet nyújtott be hatóságunkra.
A kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 15.000 Ft-ot – hatóságunk 46683-914/2015. számú hiánypótlási felhívására befizette.
A tényállás tisztázása érdekében a 46683-9-15/2015. és 46683-9-16/2015. számú végzésben
a kérelem kiegészítését kértük, mely felhívásunknak a Felgyő-Kev Kft. teljes egészében
2015. november 4-én tett eleget.
A benyújtott kérelem ill. annak kiegészítései alapján a következőket állapítottuk meg.
A Kft. a Felgyő, Faragótanya 0169/9 hrsz. alatti telephelyen – a 46683-9-11/2014. számú
egységes környezethasználati engedély alapján – baromfitelepet üzemeltet.
A baromfinevelés jelenleg 10 db ólban folyik, az engedélyes azonban további 5 db óllal
kívánja bővíteni a telephelyet. A meglévő és a tervezett ólak alapterülete egyaránt 1680
m2/ól. A 15 db ól együttesen – a fent hivatkozott engedélyben engedélyezett
férőhelyszámnak megfelelően – 537.600 db brojler, vagy 184.000 db pecsenyekacsa
egyidejű befogadására alkalmas.
A benyújtott kérelem és annak kiegészítései alapján a 46683-9-11/2014. számon kiadott
egységes környezethasználati engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottuk.
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A határozat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A § (10) bekezdésén alapul.
A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és 99. § (1)
bekezdése alapján biztosítottam.
A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni,
amely a megtámadott döntést hozta.
Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. január 11.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet
10.2. pontja alapján határoztam meg.
A jogorvoslati eljárás díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján
rendelkeztem.
Hatóságunk hatáskörét a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet, illetékességét a
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.
S z e g e d , 2016. január 6.
Dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Dr. Börcsök Levente
főosztályvezető
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Kapják:
1. Felgyő-Kev Kft. 6600 Szentes, Attila u. 3. tv.
2. Zala Izabella 6726 Szeged, Osztrovszky u. 21-23. tv.
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 6701 Szeged, Pf.:
389. b.p.
4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és
Talajvédelmi Főosztály 6801 Hódmezővásárhely, Pf.: 99. b.p.
5. Felgyő Község Önkormányzat Jegyzője 6645 Felgyő, Széchenyi u. 1. HKP
6. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
6701 Szeged, Pf.: 414.
tájékoztatásul HKP
7. Hatósági nyilvántartás
8. Irattár
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