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KÖZLEMÉNY

A területi környezetvédelmi hatáskörben eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továb-

biakban:  Hatóság)  értesíti  Ács  város  lakosságát  és  az  érintetteket  arról,  hogy a Kisalföldi

Mezőgazdasági  Zrt. (9072  Nagyszentjános,  Fő  u.  1.;  KSH száma:  11131652-0141-114-08;  KÜJ:

100445303;  KTJ:  100373395;  a  továbbiakban:  Ügyfél)  részére  a  Nagyszentjános,  Fő  u.  1.  sz.

(0106/142 hrsz.) alatti telephelyen lévő biogáz üzem bővítése érdekében a GY-02/13/02186-30/2020.

számú  határozattal  kiadott egységes  környezethasználati  engedélyt –  az  Ügyfél  kérelmére – a

GY/40/02467-44/2022. számú határozattal módosította.

A  Hatóság  közhírré  teszi  a GY/40/02467-44/2022. számú határozatról  készült  közleményt.  A

GY/40/02467-44/2022. számú határozatban  foglalt  döntés  megtekinthető  a  Hatóság  honlapján

(http: //edktvf.zoldhatosag.hu), valamint ügyfélszolgálati irodájának hirdetőtábláján (9021 Győr, Árpád

u. 28-32.).     

A döntés rendelkező része:     

A területi környezetvédelmi hatáskörben eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továb-

biakban: Hatóság) meghozta, az alábbi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztály 
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határozatot.

I.

A Hatóság a Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt. (9072 Nagyszentjános, Fő u. 1.; KSH száma: 11131652-

0141-114-08; KÜJ: 100445303; KTJ: 100373395; a továbbiakban: Ügyfél) részére és kérelmére a

Nagyszentjános, Fő u. 1. sz. (0106/142 hrsz.) alatti telephelyen lévő biogáz üzem bővítése érdekében

a GY-02/13/02186-30/2020. számú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedélyt 

 

módosítja,

az alábbiak szerint:

II.

Az  engedély  II.  fejezet  1.2.  pont  alatti  „Telephely  adatai:”  című  rész  „Légszennyező

pontforrások EOV koordinátái:” című alrész első sora:

P5 DSZP tip. terményszárító utótisztító X: 263 284  Y: 562 045”

törlésre kerül.

III.

Az engedély II. fejezet 1.4. pont „A technológia leírása:” című rész „Végtermék tároló” című

alrész első mondata helyébe az alábbiak lépnek:

Ügyfél az állattartó telepeken keletkező hígtrágyát, illetve a biogázüzemben keletkező fermentlevet a

termőföldön történő hasznosítás előtt gyűjti és átmenetileg tárolja a felhasználásig. 

A kiérett  szubsztrátumot  a biogáz üzem mellett  elhelyezkedő utótároló  I.  és utótároló  II.  fedetlen

földmedence  tározóban,  továbbá  a  3  db,  vízzáró  szigetelő  fóliával  bélelt  átmeneti  trágyatároló

földmedencében tervezik tárolni a termőföldre történő kijuttatásig.

A tervezett új  tározó földmedencék feltöltése a nagyszentjánosi  biogáz üzem tározóiból,  a biogáz

üzemben fermentált anyaggal történne zárt vezetékeken (max 3,5 km hosszú). A tervezett tározók

feltöltése a meglévő öntözővezetéken keresztül történne, vezeték építésére nem kerül sor. Feltöl-

téskor a biogáz üzemi tározók mellett üzemeltetett mobil dízel motorral működtetett Bauer szivattyúval

emelnék  át  az  anyagot  mindhárom  helyszínre.  A  tervezett  új  földmedencékből  történő  kitárolás

mindhárom helyszín esetében zárt, mobil tömlő (max. 3 km hosszú) használatával történne, melyet

traktorhoz rögzítenek, amely vonszolja maga után a tömlőt és a traktorra szerelt injektorral injektálja a

fermentált anyagot a talajba. A mobil tömlőbe ugyanazzal a mobil dízel motorral működtetett Bauer

szivattyúval juttatnák be a fermentált anyagot is mindhárom új tározó esetében, de ebben az esetben

a dízel motor és a Bauer szivattyú az új végtározók mellett üzemel. Műszakilag kapcsolódó létesít-

ményként tehát a 3 új telephely is kapcsolódni fog a Nagyszentjánosi biogáz üzemhez. 

A telephelyek adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 

Megnevezés Cím Helyrajzi

szám

EOVx EOVy
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átmeneti

trágyatároló

földmedence

(12260 m3)

9073  Bőny,

012/7 hrsz.

012/7 260167 560794

átmeneti

trágyatároló

földmedence

(6148 m3)

9072

Nagyszentjános,

0161/5 hrsz.

0161/5 261514 560251

átmeneti

trágyatároló

földmedence

(6872 m3)

2941  Ács,

0386/1 hrsz.

0386/1 261074 566974

1. A Bőny, 012/7 hrsz. alatti ingatlanra tervezett átmeneti trágyatároló földmedence tároló a 058/1 és

033 utak kereszteződésénél  az utak szélétől,  mint  telekhatártól  15-15 m-re került  elhelyezésre a

012/7  hrsz.-ú  telken.  A  töltés  koronára  3  helyen  lehet  tehergépkocsival  felhajtani.  A  medence

drótfonatos kerítéssel, valamint kapuval, körülkerített.

A tározó kivitele részben kiemelt, körtöltéses, négyszög alap alaprajzú, szigetelt.

 - térfogata: 12.260 m3

- a vízfelület nagysága (max. üv. szintnél): 3.481 m2

- max. vízmélység: 4,50 m 

Tervezett  földmunkák a létesítéskor:  humuszleszedés után a töltések építése a  helyi  bevágásból

kitermelt, töltésépítésre alkalmas anyagból történik. A letermelt, depóniába rakott humuszt a tározó

külső rézsűjén, illetve a tározó körül tereprendezéssel tervezik elteríteni. 

- a tározó belmérete: 45 x 45 m (fenékszinten mérve) 

- a tározó mélysége: 4,80 – 5,00 m

- humuszleszedés: 30 cm vtg-ban

- átlagos bevágási mélység: 1,5-3,0 m 

- tározó fenékszint: 120,70 – 120,95 mBf. (változó)

- töltéskorona szint: 125,90 mBf. 

- rendezett terep a tározó körül: 124,06 – 122,23 mBf hullámzóan változó,

 - max. talajvízszint: 119,50 mBf. 

- a töltések rézsűhajlása: belső/külső : 1:1,5,

- töltéskorona szélessége: 4,0 m ,

- töltésalapozás: 10 – 15 cm mélységű tárcsázással 

- töltések tömörítése: 30 cm vtg-ban, rétegesen, Trg 90 % 

A tározó tervezett szigetelése: a fólia a töltéskoronán kerül rögzítésre az ehhez készült munkaárokba

hajtva, a kitermelt föld visszatöltésével, tömörítésével. A szigetelő fólia jellemzői az alábbiak:

 - anyaga, vastagsága: HDPE lemez, 2,0 mm vtg. 

- szakítószilárdság: min. 35 N/mm2 

- sűrűség: min. 0,98 g/mm3

 - hegesztési varratok: I. oszt. minősítés 

- előírt élettartam: min. 20 év 

- egyéb védelmi képesség: UV álló, rágcsálók ellen védett alapanyag

 - befogadó munkaárok szelvénye: 40 x 50 cm 

- biztonsági rézsűlépcsők száma: 4 db/tározó 

Héjazat: nem készül

Hőszigetelés: nem készül

Lépcső: nem készül
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A földmedencére 3 db felhajtó készül tehergépkocsi felhajtás számára. 

A feltöltés a szarvasmarha telepről, valamint az ürítés a földekre mobil csővezetékkel és mobil gépek-

kel történik.

A kitermelt föld mennyisége: a tározó részben a meglévő terepbe bevágva kerül elhelyezésre. Az

ehhez kitermelt, megmozgatott föld mennyisége 5447,10 m3. A kitermelt föld részben töltésépítésre,

részben tereprendezésre kerül felhasználásra a telken belül, a földmedence közvetlen közelében.

2.  Nagyszentjános,  0161/5  hrsz.  alatti  ingatlanra  tervezett  átmeneti  trágyatároló  földmedence.  A

tervezett földmedence tároló a 0161/2 hrsz.-ú és 0161/3 hrsz.-ú erdők közelében kerül majd elhe-

lyezésre. Megközelítése a 0163 hrsz.-ú nagyszentjánosi útról, valamint a telken belül kialakított föld-

útról történik. Az építmények szerkezeti rendszere: 

A tározó Nagyszentjános, 0161/5 hrsz.-ú, jelenleg szántó művelési ágú terület szélén kerül  kiala-

kításra. A tározó kivitele részben kiemelt, körtöltéses, négyszög alap alaprajzú, szigetelt. 

- térfogata: 6.148 m3 

- a vízfelület nagysága (max. üv. szintnél): 2.401 m2 

- max. vízmélység: 4,00 m 

Földmunkák: A humuszleszedés után a töltések építése a helyi bevágásból kitermelt, töltésépítésre

alkalmas anyagból történik. A letermelt, depóniába rakott humuszt a tározó külső rézsűjén, illetve a

tározó körül tereprendezéssel kell elteríteni. 

- a tározó belmérete: 35 x 35 m (fenékszinten mérve) 

- a tározó mélysége: 4,00 – 4,50 m 

- humuszleszedés: 30 cm vtg-ban 

- átlagos bevágási mélység: 1,8-3,1 m 

- tározó fenékszint: 118,40 – 118,60 mBf. (változó) 

- töltéskorona szint: 123,00 mBf. 

- rendezett terep a tározó körül: 120,06 – 120,64 mBf, változó. 

- max. talajvízszint: 116,50 mBf. 

- a töltések rézsűhajlása: belső/külső: 1:1,5 

- töltéskorona szélessége: 4,0 m 

- töltésalapozás: 10 – 15 cm mélységű tárcsázással 

- töltések tömörítése: 30 cm vtg-ban, rétegesen, Trg 90 % 

Szigetelések: A vízzáró szigetelő fólia a kész földműre kerül leterítésre a fólia helyszíni méretre sza-

básával, a fólia anyagának megfelelő hegesztési varratokkal lezárva az átlapolásokat.

A szigetelő fólia jellemzői: 

- anyaga, vastagsága: HDPE lemez, 2,0 mm vtg. 

- szakítószilárdság: min. 35 N/mm2 

- sűrűség: min. 0,98 g/mm3 

- hegesztési varratok: I. oszt. minősítés 

- előírt élettartam: min. 20 év 

- egyéb védelmi képesség: UV álló, rágcsálók ellen védett alapanyag 

- befogadó munkaárok szelvénye: 40 x 50 cm 

- biztonsági rézsűlépcsők száma: 4 db/tározó 

Héjazat: nem készül

Hőszigetelés: nem készül

Lépcső: nem készül

A kitermelt föld mennyisége: a tározó részben a meglévő terepbe bevágva kerül elhelyezésre. Az

ehhez kitermelt, megmozgatott föld mennyisége 2528 m3. A kitermelt föld a helyszínen kerül felhasz-

nálásra, részben töltésépítésre, részben tereprendezésre a földmedence közelében.
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3. Ács, 0386/1 hrsz. alatti  ingatlanra tervezett átmeneti trágyatároló földmedence A tervezett föld-

medence tároló a 0363/4 számú út szélétől, mint telekhatártól 5 m-re került elhelyezésre a 0386/1

hrsz.-ú telken. A töltés koronára 3 helyen lehet tehergépkocsival felhajtani. A medence drótfonatos

kerítéssel, valamint kapuval, körülkerített.

Távolsága a lakóépületektől 1600 m.

A földmedencére 3 db felhajtó készül tehergépkocsi felhajtás számára.

Az építmények szerkezeti rendszere: 

A tározó Ács-Jegespuszta 0386/1 hrsz.-ú, jelenleg szántó művelési ágú terület szélén kerül kialakí-

tásra. A tározó kivitele részben kiemelt, körtöltéses, négyszög alap alaprajzú, szigetelt. 

- térfogata: 6872,0 m3 

- a vízfelület nagysága (max. üv. szintnél) : 2.256,25 m2 

- max. vízmélység: 4,00 m 

Földmunkák: A humuszleszedés után a töltések építése a helyi bevágásból kitermelt, töltésépítésre

alkalmas anyagból történik. A letermelt, depóniába rakott humuszt a tározó külső rézsűjén, illetve a

tározó körül tereprendezéssel kell elteríteni. 

- a tározó belmérete: 35 x 35 m (fenékszinten mérve) 

- a tározó mélysége: 4,5 m 

- humuszleszedés: 30 cm vtg-ban 

- átlagos bevágási mélység: 1,5-3,0 m 

- tározó fenékszint: 115,50 mBf = +- 0,00 m

- töltéskorona szint: 120,00 mBf. 

- rendezett terep a tározó körül: +1,13- 2,85 m hullámzóan változó 

- max. talajvízszint: 119,50 mBf. 

- a töltések rézsűhajlása: belső/külső : 1:1,5 

- töltéskorona szélessége: 4,0 m 

- töltésalapozás: 10 – 15 cm mélységű tárcsázással 

- töltések tömörítése: 30 cm vtg-ban, rétegesen, Trg 90 % 

Szigetelések:  A vízzáró szigetelő  fólia  a  kész földműre  kerül  leterítésre a  fólia  helyszíni  méretre

szabásával, a fólia anyagának megfelelő hegesztési varratokkal lezárva az átlapolásokat. 

A szigetelő fólia: 

- anyaga, vastagsága: HDPE lemez, 2,0 mm vtg. 

- szakítószilárdság: min. 35 N/mm2 

- sűrűség: min. 0,98 g/mm3

 - hegesztési varratok: I. oszt. minősítés 

- előírt élettartam: min. 20 év 

- egyéb védelmi képesség: UV álló, rágcsálók ellen védett alapanyag 

- befogadó munkaárok szelvénye: 40 x 50 cm 

- biztonsági rézsűlépcsők száma: 4 db/tározó 

Héjazat: nem készül

Hőszigetelés: nem készül

Lépcső: nem készül

A földmedencére 3 db felhajtó készül tehergépkocsi felhajtás számára.

A kitermelt föld mennyisége: a tározó részben a meglévő terepbe bevágva kerül elhelyezésre. Az

ehhez kitermelt,  megmozgatott  föld  mennyisége 3192 m3.  A kitermelt  föld részben töltésépítésre,

részben tereprendezésre kerül felhasználásra a telken belül, a földmedence közvetlen közelében.

IV.
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Az engedély III. fejezet „Levegőtisztaság-védelmi engedély: rész helyébe az alábbiak lépnek

Levegőtisztaság-védelmi engedély:

A Hatóság az Ügyfél részére engedélyezi a fenti telephelyén lévő légszennyező pontforrások

üzemeltetését és azokra vonatkozóan az alábbi levegővédelmi követelményeket állapítja meg:

1. Légszennyezést okozó technológiák megnevezése:

T4 Biogáz üzem

2. A létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai:

A T4 technológiához tartozó légszennyező források:

P8 Gázmotor kipufogó kürtő

D10 Utótároló földmedencék

3. Levegőtisztaság-védelmi alapadatok és kibocsátási határértékek:

3.1.   Az engedélyezett tevékenység végzéséhez kapcsolódó levegőterhelést okozó technológiák,

források és a hozzájuk tartozó berendezések műszaki adatait  a  3436147 azonosító számú

LAIR/LAL  adatcsomag  tartalmazza,  amely  egyben  a  telephely  levegőtisztaság-védelmi

alapnyilvántartását képezi.

3.2.   A  kibocsátott  légszennyező  anyagok,  valamint  az  elérhető  legjobb  technika  alapján  meg-

határozott  kibocsátási  határértékek  a  mellékelt  14.  verziószámú  táblázatban kerültek

megállapításra.

V.

A Hatóság a Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt. (9072 Nagyszentjános, Fő u. 1.; KSH száma: 11131652-

0141-114-08; KÜJ: 100445303; KTJ: 100373395; a továbbiakban: Ügyfél)  Nagyszentjános, Fő u. 1.

sz. (0106/142 hrsz.) alatti telephelyen lévő biogáz üzem új üzemi kárelhárítási tervét jóváhagyja. 

VI.

Az engedély V. fejezet „Levegőtisztaság-védelmi előírások:” című részben az 1.5. és 1.6. pont,

valamint a 2.2. pont alatt meghatározott P5 jelű pontforrás mérési kötelezettség törlésre kerül.

VII.

Az engedély V. fejezet „Levegőtisztaság-védelmi előírások:” című rész kiegészül az alábbi 5.

ponttal:

5. Kiegészítő levegőtisztaság-védelmi előírások:

5.1. Az építési munkákat úgy kell végezni, hogy a lakosságot érő diffúz porterhelés ne emelkedjen,

a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsá-

tási  határértékeiről  szóló 4/2011. (I.  14.)  VM rendelet  (a továbbiakban: Rendelet)  1.  számú

mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékek teljesüljenek.
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5.2. Az építési anyagok szállításánál, valamint az építési munkálatok végzésénél műszaki intézke-

désekkel gondoskodni kell arról, hogy a közutakon, lakóterületeken és azok környezetében a

lehető legkisebb legyen a levegőterhelés.

5.3. A  munkaterületek  rendszeres  tisztításáról,  portalanításáról,  illetve  locsolásáról  gondoskodni

kell.

5.4. A kiporzásra, illetve kiszóródásra hajlamos anyagok közúti szállítását porzás- és kiszóródás-

mentesen kell megoldani (pl. ponyvás takarással, nedvesítéssel).

5.5. Rendkívüli időjárás (pl. erős szél) esetén a tereprendezési munkálatokat szüneteltetni kell.

VIII.

Az  engedély  V.  fejezet  „Levegőtisztaság-védelmi  előírások:”  című  rész  kiegészül  az  Ács,

0386/1 hrsz. alatti  ingatlanra tervezett átmeneti trágyatároló földmedencével kapcsolatban a

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által a  KE/041/02284-3/2022. számon tett előírá-

sokkal:

6. Az Ács, 0386/1 hrsz.-ú ingatlanra tervezett átmeneti trágyatároló földmedencével kapcso-

latos levegőtisztaság-védelmi előírások:

6.1. A tározók működtetése során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követel-

ményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakos-

ságot zavaró bűzzel való terhelése.

6.2. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője,  illetve használója  köteles az ingatlan rendszeres karban-

tartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni.

6.3. Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. Ha az elér-

hető legjobb technika gyakorlati alkalmazása nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel

való terhelésének megelőzését, a szaghatás csökkentése érdekében további műszaki követel-

mények  írhatók  elő,  pl:  védőfásítás,  szaghatást  csökkentő  berendezések  és  készítmények

alkalmazása…stb.

6.4. Az üzemeltetés során a technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével,

illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.

6.5. Az esetleges haváriáról, illetve rendkívüli légszennyezésről annak dokumentálása mellett – a

kárelhárítás egyidejű megkezdésével és a berendezések azonnali leállításával – haladéktalanul

tájékoztatást  kell  küldeni és a szennyezés okának elhárításáról  haladéktalanul gondoskodni

kell.

IX.

Az engedély V. fejezet „Zaj- és rezgés védelmi előírások: című rész kiegészül  az Ács, 0386/1

hrsz. alatti  ingatlanra tervezett átmeneti trágyatároló földmedencével kapcsolatban a Komá-

rom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által a KE/041/02284-3/2022. számon tett előírásokkal:

3. A kivitelező a zaj-  és rezgésvédelmi  követelményeket  az építőipari  tevékenység ideje  alatt

köteles betartani.

4. Amennyiben a kivitelezési  munkálatok során jelentkező zajterhelés meghaladja a környezeti

zaj-  és  rezgésterhelési  határértékek  megállapításáról  szóló  27/2008.  (XII.  3.)  KvVM-EüM

együttes rendelet 2. számú mellékletében szerepló vonatkozó határértékeket, úgy a környezeti

zaj-és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 13. §

alapján  a  kivitelezőnek  felmentést  kell  kérnie  a  zajterhelési  határértékek  betartása  alól  az

illetékes környezetvédelmi hatóságtól.
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5. A létesítményben folytatott tevékenységet úgy kell végezni, hogy a tevékenységből származó

zajkibocsátás megfeleljen a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló

284/2007. (X.  29.)  Korm. rendelet,  valamint a zaj-  és rezgésterhelési határértékek megálla-

pításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglalt előírásoknak.

6. Minden olyan változást, amely a zajforrás területén a kibocsátási határérték túllépését ered-

ményezi,  illetőleg  a  túllépés  mértékére  jelentős  hatással  van,  a  változás  bekövetkezésétől

számított 30 napon belül be kell jelenteni a Hatóságnak.

7. Amennyiben a létesítmény működése során annak üzemeltetőjeként az Ügyfél olyan intézke-

déseket hajt végre, ami miatt a tárgyi tevékenység zajvédelmi szempontból védendő épületet,

illetve egyéb területet érint- és így az engedélyezés során megállapított feltételek a tevékeny-

ség folytatása során már nem állnak fenn- a létesítményben folytatott tevékenységre vonatkozó

zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani.

X.

Az  engedély  V.  fejezet  „Az  üzemi  kárelhárítási  tervvel  kapcsolatos  előírások:”  című  rész

kiegészül az Ács, 0386/1 hrsz. alatti ingatlanra tervezett átmeneti trágyatároló földmedencével

összefüggésben a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által a  KE/041/02284-3/2022.

számon tett előírásokkal:

8. A tároló üzemeltetését a földtani közeg veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.

9. A  trágyatárolási  tevékenység nem eredményezhet  kedvezőtlenebb állapotot,  mint  a  felszín

alatti víz és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéke!

10. A tároló műtárgy, a kiszolgáló berendezések, területek rendszeres ellenőrzéséről, karbantartá-

sáról,  azok szivárgásmentességéről  folyamatosan gondoskodni  kell  a földtani  közeg veszé-

lyeztetésének kizárása érdekében

11. A  környezethasználó  a  felszín  alatti  vízben,  illetve  földtani  közegben okozott  szennyezést,

illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azon-

nali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a

környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben fog-

laltaknak megfelelően!

XI.

Az engedély V. fejezet „Természetvédelemmel kapcsolatos előírások:” című rész kiegészül az

alábbi előírásokkal:

3. A munkálatok során létrejött munkagödrök mihamarabbi betemetésére kell törekedni. A bete-

metés előtt ellenőrizni kell a munkagödröket és az esetlegesen beléjük került védett állatfajok

egyedeit (kétéltűek, kisemlősök, stb.) kíméletesen el kell távolítani és szabadon engedni.

4. Az  élővilág,  különösen  a  fészkelő  madarak  védelme  érdekében  amennyiben  cserjeirtás,

fakitermelés,  vagy a  növényzet  metszése,  gallyazása szükséges,  úgy az vegetációs időn

kívül, szeptember 1. és március 1. között végezhető. Amennyiben a kiviteli munkák üteme-

zése elkerülhetetlenné teszi, kivételes esetben ettől eltérő időben is végezhető a tevékeny-

ség. Ebben az esetben az érintett növényállományt élővilágvédelmi szakértői jogosultsággal

rendelkező szakértőnek meg kell vizsgálni. A fakitermelés, cserjeirtás, a növényzet metszése,

gallyazása csak akkor kezdhető meg, ha a szakértő írásban igazolja azt,  hogy az érintett

növényállomány adott időszakban történő letermelése nem okozza védett természeti érték
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zavarását, károsítását,  elpusztítását,  szaporodásának és más élettevékenységének veszé-

lyeztetését, lakó-, élő-,  táplálkozó-, költő-,  pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolását, káro-

sítását.  A megbízott  szakértő a fakitermelés,  cserjeirtás, metszés,  gallyazás idején termé-

szetvédelmi szakfelügyeletet köteles biztosítani. A szakértő írásbeli  nyilatkozatát,  szakértői

jogosultságát igazoló dokumentumot és a fakitermelés megkezdésének tervezett időpontját

meg kell küldeni a Hatóság részére.

5. A beruházást érintő területeken szabad talajfelszínek nem maradhatnak, tájba illesztés szem-

pontrendszere alapján ezekre a területekre mielőbb őshonos, a táj karakterének megfelelő

növényfajokat kell telepíteni.

6. A  földmunkák  következtében  újonnan  kialakuló  felszíneket,  valamint  a  talaj-  és  humusz-

depókat a létesítés, valamint az üzemeltetés alatt mindvégig az invazív növényfajoktól kaszá-

lással mentesen kell tartani.

XII.

Az engedély V. fejezet „Természetvédelemmel kapcsolatos előírások:” című rész kiegészül az

Ács, 0386/1  hrsz.  alatti  ingatlanra  tervezett  átmeneti  trágyatároló  földmedencével  össze-

függésben a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által  KE/041/02284-3/2022. számon

tett előírásaival:

6. Az Ács, 0386/1 hrsz.-ú ingatlanra tervezett átmeneti trágyatároló földmedencével kapcso-

latos természetvédelmi előírások:

1. Amennyiben új földbe fektetett csővezeték létesül, annak ideiglenes árkát mihamarabb be kell

temetni.

2. Fent hivatkozott nyitott árkokat kétnaponta és a betemetésük előtt még egyszer ellenőrizni kell,

továbbá a munkálatok megkezdése/folytatása előtt az esetlegesen beléjük került állatfajok e-

gyedeit  kíméletesen el kell  azokból távolítani és számukra alkalmas élőhelyen elhelyezni,  a

kivitelezéssel érintett területtől biztonságos távolságra.

3. Amennyiben szükséges, fakivágás és cserjeirtás a madarak fő költési és fiókanevelési idősza-

kán kívül, augusztus 1. napja és következő év március 1. napja között történhet.

4. A kivitelezés során gondoskodni  kell  az átmenetileg igénybe vett  gyepterületek rendszeres

kaszálásáról, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében. 

5. Inváziósnak  minősülő  lágy-  és  fásszárú  növényfajok  a  zöldfelületek  képzése/helyreállítása

során nem telepíthetők, illetve spontán megtelepedésük esetén haladéktalanul el kell azokat

távolítani.

6. A  létesítés  és  üzemelés  során  a területen  lévő  és  időközben megjelenő  védett  természeti

értékek nem szenvedhetnek károsodást.

7. A létesítési helyszín mellett lévő, védett madárfajnak otthont adó fásszárú növényzettel benőtt

és attól D-re eső időszakosan vizenyős területrészeket, mind a létesítés, mind az üzemelés

során, az egyes tevékenységekkel el kell kerülni, háborítatlanságukat meg kell őrizni

XIII.

Az engedély V. fejezete az alábbi előírásokkal egészül ki: 

Talajvédelmi előírás:

1.  Az Ács 0386/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett hígtrágya és fermentlé tárolót úgy kell kivitelezni és

üzemeltetni, hogy az érintett és a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzon, illetve
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ott a talaj védő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.

2. A  biogáz  üzemben  keletkező  és  az  Ács  0386/1  hrsz-ú  ingatlanon  tárolni  kívánt  fermentlé

termőföldön történő hasznosításához előzetesen talajvédelmi hatósági engedélyt kell  besze-

rezni, a hígtrágya termőföldön történő hasznosítását be kell jelenteni.

Erdészeti előírás:

1. A kivitelezés során a szomszédos erdőt nem érheti káros hatás, károsítás. Az erdő talaját a

szomszédos területekről ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszá-

molásáról a kár előidézője köteles gondoskodni. Humuszdepóniát erdő művelési ágú területen

kialakítani, illetve faállománnyal borított erdőterületen humuszt elteríteni tilos!

2. A tervezett tevékenységgel érintett, az Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő ter-

mőföldön esetlegesen szükséges fakivágást az erdészeti hatósághoz előzetesen be kell jelen-

teni.

XIV.

Az eljárásban részt vett szakhatóságok az alábbi állásfoglalásokat adták:

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint vízügyi és vízvédelmi

hatóság a 35800/3676-1/2022.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

A Győr-Moson-Sopron Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)  a

Győr-Moson-Sopron  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladék-

gazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (9021 Győr,  Árpád út  28-32.; a továbbiakban:

Környezetvédelmi  Hatóság)  GY/40/02467-6/2022.  számú  megkeresésére  a  Kisalföldi  Mezőgaz-

dasági Zrt. (9072 Nagyszentjános, Fő utca 1.;  a továbbiakban: Ügyfél) részére a Nagyszentjánosi

telephelyén lévő biogáz üzemre vonatkozó GY-02/13/02186-30/2020. számú határozattal  kiadott  -

levegőtisztaság-védelmi  engedélyt,  üzemi  kárelhárítási  terv  jóváhagyását  is  magába  foglaló  -

egységes környezethasználati engedély módosításához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi

feltételek megadásával 

hozzájárul.

1. Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.

2. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a kárel-

hárítás azonnali megkezdése mellett – az Igazgatóságnak.

3. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a

szivárgás- és szennyezésmentes tárolásáról. 

4. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy

üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.

5. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B”

szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.

6. A szennyezőanyag elhelyezés ellenőrzött körülmények között folyhat, mely magába foglalja

az adatszolgáltatást  is.  Mivel  engedélyköteles tevékenységet folytat,  ezért adatlap benyúj-

tására kötelezett. A szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozóan, adatszolgáltatás céljából a

FAVI-ENG-EGYSZ adatlapot elektronikus formában az OKIRkapu-rendszeren keresztül meg

kell küldeni az illetékes vízvédelmi hatóság részére a tárgyévet követő év március 31-ig.
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7. A szennyezőanyag elhelyezésre vonatkozó felülvizsgálati dokumentációt az egységes 

környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációjával együtt kell benyújtani.

Az üzemi kárelhárítási tervet elfogadom.

Előírások, feltételek:

1. Gondoskodni  kell  a  tároló  műtárgyak  rendszeres  ellenőrzéséről  és  karbantartásáról,

csöpögés, szivárgás- és szennyezésmentes tárolásáról.

2. Az üzemi kárelhárítási terv egy példányát a gazdálkodó szervezet székhelyén, egy példányát

pedig a terv által érintett üzemegységnél, telephelyen kell tartani.

3. Az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett

változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról – ide-

értve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat – a terv készítésére kötelezettnek

kell gondoskodnia.

4. Az üzemi kárelhárítási 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.

5. A változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a Környezetvédelmi Hatóságot, vala-

mint az Igazgatóságot és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot tájékoztatni kell.

6. Az  Ügyfél  az  esetleges  káresemény  bekövetkezte  esetén  a  kárelhárításban  az  illetékes

vízügyi  igazgatóság  szakmai  irányítása  mellett  –  a  tervben  foglaltak  szerint  –  köteles

közreműködni.

7. Az üzemi  kárelhárítási  tervben  rögzített  anyagok és  eszközök készenlétben  tartásáról  és

rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról gondoskodni kell.

8. Az  esetlegesen  bekövetkező  környezetszennyezést  haladéktalanul  be  kell  jelenteni  -  a

kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.”

2. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága az SZTFH-BANYASZ/6627-4/2022. szá-

mon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

A  Szabályozott  Tevékenységek  Felügyeleti  Hatósága  (továbbiakban:  Bányafelügyelet)  a  tárgyi

ügyben a szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenységhez

feltétellel hozzájárul.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

XV.

Jelen módosítás a  GY-02/13/02186-30/2020. számú  határozattal  kiadott  egységes környezethasz-

nálati engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.
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XVI.

Az Ügyfél az eljárás lefolytatásáért a 225.000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az

eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költséget az Ügyfél viseli.

XVII.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a közléstől számított 30 napon belül a Győri

Törvényszékhez (9021 Győr, Szent István út 6.) címzett, de a Hatósághoz benyújtandó keresetben,

jogsérelemre hivatkozva közigazgatási per indítható. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdál-

kodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus for-

mában a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektro-

nikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél jogha-

tás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró – gazdálkodó szervezetnek nem minősülő

– felperes a keresetlevelet a fenti elektronikus úton, vagy papír alapon, postai úton a jogszabályban

meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az

ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően

nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó

hatálya nincs. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, melynek elmulasztása esetén

igazolásnak helye nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30.000 Ft (azaz

harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg. Az eljárásba bevont szakhatóság

szakhatósági állásfoglalása jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

Indokolás kivonata:

A Hatóság megállapította, hogy a tevékenység a meghatározott előírások betartása mellett az elér-

hető legjobb technika követelményrendszerének megfelel, a környezet védett elemeit nem károsítja,

az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem

teszi  szükségessé,  ezért  az egységes környezethasználati  és egyben környezetvédelmi működési

engedélyt módosította a Khvr. 20/A. § (10) bekezdése alapján.

A döntést a kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

A kifüggesztés napja tárgyi közlemény aláírási időbélyegzője szerinti nap.

A kifüggesztés időtartama: 15 nap.

Közlemény levétele:

Győr, 2022. szeptember

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából

dr. Buday Zsolt 

 főosztályvezető                                                                                                             
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