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KÖZLEMÉNY 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal előtt (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság), 

TOG/81/01500/2022. ügyszámon, Dalmand Zrt. (7211 Dalmand, Fő utca 42.) megbízásából Atkári 

Ágota által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, a 7211 Dalmand, Vörösegyháza, 035/23 

hrsz. alatti állattartó telepre vonatkozóan, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

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

Khvr.) 2. számú mellékletének 11. pontja alá tartozó tevékenységre, a Khvr. 20/A. § (4) bekezdése 

alapján teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati közigazgatási hatósági eljárás indult. 

A Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése értelmében az alábbi közleményt adom ki: 

Az eljáró Hatóság megnevezése:  Tolna Megyei Kormányhivatal 

Székhelye:   Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2. 

Elérhetősége:   Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2. 

   Telefon: 06-74-501-940 

Központi e-mail cím: kornyezetvedelem@tolna.gov.hu 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő, Szerda: 8
00

 – 16 
00 

Kedd, Csütörtök, Péntek: 8
00

-12
00 

Az ügy tárgya: egységes környezethasználati engedély teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati 

közigazgatási hatósági eljárása 

Eljárás megindításának napja: 2022. december 01. 

Ügyintézési határidő: 65 nap 

Eljáró ügyintéző: Klem-Horváth Nóra 

Az ügy rövid ismertetése:  

A vizsgálattal érintett sertéstelep Tolna megyében, Dalmand település külterületén, Vörösegyházán 

található, helyrajzi száma: 7211 Dalmand, 035/23. A sertéstelep működésére vonatkozó egységes 

környezethasználati engedély határozatát a Tolna Megyei Kormányhivatal TO-04G/80/02561-20/2017. 

iktatószámon adta ki az engedélyes részére, nagy létszámú állattartási tevékenységre vonatkozóan. 

Az engedély 2027. november 30-ig érvényes, a felülvizsgálati dokumentációt 2022. november 30-ig 

kellett benyújtani. 

A Dalmand Zrt. vörösegyházi sertéstelepén végzett tevékenységben a korábbi és jelen tanulmányban 

vizsgált időszakban az egységes környezethasználati engedélyben foglaltakhoz képest jelentős 

változás nem történt, így sem az üzemeltetésben, sem annak körülményeiben, funkciójában, az 

engedélyköteles létesítmény kiterjedésében, termelési kapacitásában nem következett be olyan 

végrehajtott lényeges módosítás, amely a tevékenység környezetre, illetve az emberi egészségre 
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gyakorolt hatását kedvezőtlenül befolyásolta volna. Összefoglalóan olyan változás/változtatás nem 

történt, amely a kiadott és érvényes engedély módosítását tette volna szükségessé. 

Vélelmezett hatásterület: 

A benyújtott dokumentáció vonatkozó fejezetei/mellékletei tartalmazzák. 

-    - 

A környezetvédelmi hatóság felhívja az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy észrevételeket a Khvr. 

21. § (3) bekezdése alapján a közlemény kifüggesztésének napjától számított 21. napig a 

környezetvédelmi hatósághoz vagy a területileg illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet 

benyújtani.  

A környezetvédelmi hatóság a döntéshozatal előtt a létesítmény megvalósításának, vagy a működés 

jelentős változtatásának környezetvédelmi feltételeire vonatkozó észrevételeket a szakhatóságok 

bevonásával érdemben vizsgálja. Az észrevételek értékelését a környezetvédelmi hatóság 

határozatának indokolásában ismerteti. Az értékelés magában foglalja az észrevételek ténybeli 

megítélését, szakterületi elemzését és a jogi következtetéseket.  

A kérelem és mellékleteinek nyomtatott példánya előzetes egyeztetés alapján a környezetvédelmi 

hatóságnál, a kérelem és mellékleteinek digitalizált példánya a Jegyzőnél tekinthető meg, illetve a 

környezetvédelmi hatóságnál elérhető elektronikus formában.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 10. § (1) 

bekezdése értelmében: Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek 

(amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági 

nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. 

Az Ákr. 10. § (2) bekezdése alapján: Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában 

megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva 

ügyfélnek minősülnek. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban Kvt.) 98. 

§ (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak 

és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: 

szervezet) a környezetvédelmi államigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az 

ügyfél jogállása illeti meg. 

A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet, hogy a szervezet ügyféli jogállását alapszabályának 

és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Környezetvédelmi Hatóságra történő 

benyújtásával igazolhatja. 

A hatósággal történő kapcsolattartás lehetséges formáit az Ákr. 26. §, illetve az elektronikus 

ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

(továbbiakban: EÜSZ) szabályozza, melynek 9. § (1) bekezdése alapján, ha nemzetközi szerződésből 

eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, 

elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében 

a) az ügyfélként eljáró 

aa) gazdálkodó szervezet, / ab) állam, / ac) önkormányzat, / ad) költségvetési szerv, / ae) 

ügyész, / af) jegyző, / ag) köztestület, / ah) az ac)-ag) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb 

közigazgatási hatóság, valamint 
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b) az ügyfél jogi képviselője. 

Az EÜSZ 9. § (3) bekezdése alapján természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus 

ügyintézésre. A kapcsolattartás módját az EÜSZ 8. fejezete szabályozza. 

A környezetvédelmi hatóság tájékoztatja az ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy 

az eljárás során nyilatkozatot tegyen. 

A környezetvédelmi hatóságnál – Klem-Horváth Nóra ügyintézőnkkel történő egyeztetés szerinti 

helyen és időben – az ügyfelek az eljárás bármely szakaszában betekinthetnek az eljárás során 

keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy 

másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti. Az iratbetekintésre 

vonatkozó további, részletes szabályokat az Ákr. 33-34. § -ai tartalmazzák. 

A Környezetvédelmi Hatóság által hozható döntések: 

Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre 

vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított 

négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított 

ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - a Khvr.-ben 

foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság 

minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy 

legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetést felhasznál. 

A környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen a következő döntéseket hozhatja: 

a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes 

környezethasználati engedélyt, vagy 

b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a 

tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket. 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2022. december  

 

Szekszárd, időbélyegző szerint  

 

Dr. Horváth Kálmán főispán nevében és megbízásából: 

    

 Illés Géza 

 főosztályvezető 
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