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BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI – KÖZÉLETI LAPJA
TÁJÉKOZTATÁS
A BOJTI ÚTI SERTÉSTELEPPEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁKRÓL
Városunk lakóinak nyugalmát már több mint egy éve
zavarja a Bojti útfélen lévő sertéstelepről érkező kellemetlen szaghatás. Jogos követelése településünk lakosainak, hogy a mindennapi életét zavaró hatások megszüntetésre kerüljenek. Ennek érdekében Önkormányzatunk
több intézkedést kezdeményezett, mely a közvélemény
előtt kevésbé ismert. Az alábbi írásban szeretném érzékeltetni, hogy a friss levegő biztosításához egy jogállamban milyen rögös út vezet.
A kezdet:
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
(ÁNTSZ) berettyóújfalui irodájához 2008. július 15-én
érkezett bejelentést az ÁNTSZ munkatársai kivizsgálták,
de a „Bihari Sertés” Sertéstenyésztő és Hízlaló Kft. (a
továbbiakban: Kft.) Bojti útfélen lévő sertéstelepén közegészségügyi hiányosságot nem tapasztaltak.
Önkormányzatunk kilenc nappal később személyes találkozó keretében tájékozódott a telepen folytatott tevékenységről és megtekintette az új beruházás eredményeként elkészült műtárgyakat, köztük a trágyalé ideiglenes
tárolására szolgáló fóliával bélelt tavat. A trágyalé a telepen kialakított aknából nyomott csővezetéken érkezik a
tóba. Kéréssel fordultunk a Kft-hez, hogy a cső toldásával a víz felszíne alá vezessék a trágyalevet, csillapítva
ezzel a tóba zubogó trágyalé által okozott szaghatásokat.
2008. augusztus 26-án újabb helyszíni szemle tartására
került sor, ahol egyrészt megállapítást nyert, hogy a kért
átalakítást nem végezték el, másrészt pedig az a tény,
hogy a tóban lévő víz mennyisége minimális, így bűzelzáró funkciójának nem tud megfelelni. A Kft-t
2008.szeptember 1-jén írásban hívtuk fel arra, hogy postafordultával jelezzék, milyen megoldást fog eszközölni a
kellemetlen szaghatás megszüntetésére, illetőleg a probléma miatt voltak-e korábban vizsgálatok, azok milyen
eredménnyel zárultak.
Válaszukban jelezték, hogy a sertéstelep a működéshez
szükséges Egységes Környezethasználati Engedéllyel
rendelkezik, az ebben foglaltakat a szakhatóság rendszeresen ellenőrzi, kifogást nem találtak és a legutóbbi ellenőrzések alkalmával bűzhatást sem tapasztaltak. Az
említett cső toldását megvalósították, de mivel ezzel a
módszerrel a cső eltömődött, megszüntették. Megoldás-

ként egy többlépcsős növénysáv telepítését javasolták –
az önkormányzattal közösen – a trágyatavak és a város
közé.
Dr. Battyányi Gyula hatósági főállatorvos 2008. augusztus 8-án kelt levelében leírta, hogy a sertéstelep az előírásoknak megfelelően üzemel, így feltételezhető, hogy
esetenként kedvezőtlen széljárás okozza a kellemetlen
szaghatást. Felhívta az üzemeltető figyelmét, hogy a
szaghatást fásítással, erdősítéssel csökkentsék.
A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség 2008. szeptember 23-án tartott
helyszíni szemlét a sertéstelepen. Az Egységes Környezethasználati Engedélyben foglaltaktól eltérőt nem állapítottak meg, az ellenőrzés ideje alatt zavaró jellegű bűzhatást nem észleltek. A Felügyelőség munkatársai ekkor
kezdeményezték a sertéstelep tevékenységéből származó
szaghatás modellezését, amelyhez az adatokat a Kft.
köteles volt feléjük megküldeni 2008. október 10-ig.
A modellezés a Dr. Szepesi Dezső által megállapítottakkal zárult.
A jelenlegi állapot:
Dr. Szepesi Dezső a Magyar Tudományos Akadémia
doktora, levegőkörnyezeti szakértő kérésünkre az alábbi
tájékoztatást nyújtotta:
„Általános vonatkozások:
A Szaghatás (kellemetlen bűzök) hatósági szabályozása
hazánkban késik. A kérdés rendezése jelenleg a KVVMben Bibók Zsuzsanna főovh-hez tartozik. A kérdés hatósági rendezéséhez a bűzök definiálására, a szaghatás
bűzemissziók megállapítására, terjedési modellre és meteorológiai adatbázisra továbbá bűz határértékek és a
hatásterület megállapításához a kitettségi átlagidőknek a
KVVM által történő jogszabályba foglalására van szükség, ahogy ezt Észak-Amerikában és az EU több államában már korábban megtették. Mivel a kérdés meglehetősen bonyolult felajánlottuk segítségünket a KVVM-nek de
erre mindezidáig nem tartottak még igényt.
Összefoglalva: a fentiek miatt a Magyarországon üzemelő összes állattartó telep megfelelő jogszabály hiányában
működik jelenleg.

