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K ö z l e m é n y  

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a 

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII.25.) Korm. rendelet 24. § (7) és 8. § (1) bekezdése alapján ezen közlemény útján értesíti a 

nyilvánosságot, hogy a Főosztályon a Bászna Sertés Zrt. (4700 Mátészalka, Erkel Ferenc u. 78. A.) 

2021. július 21-én benyújtott kérelmére összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárás indult a Hodász 057/101-112; 057/123-124; 057/139-140; 

057/191; 057/141 hrsz. alatti intenzív állattartó telep (kocatelep) megvalósításának tárgyában.  

A kérelem tárgya: a Hodász 057/101-112; 057/123-124; 057/139-140; 057/191; 057/141 hrsz. alatti 

intenzív állattartó telep (kocatelep) megvalósításának összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárása 

Iktatási szám: 4607/2021. 

Az eljárás megindításának napja: 2021. július 21. 

A kérelem rövid ismertetése:  

A Bászna Sertés Zrt. (4700 Mátészalka, Erkel Ferenc u. 78. sz. A. épület) által a Hodász 057/101-112; 

057/123-124; 057/139-140; 057/191; 057/141 hrsz. z-ú ingatlanokon új, nagylétszámú sertéstelepén 

sertéshizlalda üzemeltetését tervezi végezni. 

A tervezési terület Hodász Község külterületén, a település északkeleti külterületi részén található. 

A telephely állattartó épületei:  

1 db tenyészistálló  

1 db malacnevelő  

A telephely maximális férőhely száma:  

Korcsoport Maximális férőhely 

korcsoportonként 

korcsoportonként kg/db 

Kocasüldő 280 45-110 

Malac süldő 280 8-45 

Vemhes koca 350 120-250 

Termékenyítendő 

koca 

416 120-250 

Fialó Koca 720 120-250 

Malac 6400 7-35 

Telephelyen tervezet létesítmények:  

1 db tenyészistálló (amelyben helyet kap a szociális épületrész, valamint a tenyészépület-rész): 

- Szociális épületrész (185,00 m
2
)  

- Tenyészépület-rész (fiaztató, termékenyítő, kanszálló, kocaszálló, összesen 7081,0 m
2
) 

1 db Malacnevelő épület 2809,79 m
2
 

1 db dögégető épület: 95,11 



 

Trágyakezelés létesítményei:  

 2 db 5500 m
2
 -es hígtrágyatároló medence  

 140 m
2
 -es időszaki akna 

Egyéb létesítmények:  

 Szennyvíz akna 20 m2 -es  

 2 db vízkivételi fúrt kút  

 1 db konténer aggregátor  

 1 db hídmérleg  

 1 db kerékmosó  

 3 x 1 db 5 m3 -es föld feletti PB-gáztartály  

 10 db takarmány siló 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: A levegőtisztaság-védelmi hatásterületet a szag-

emisszió határozza meg, telephely hatásterülete a szennyező forrás (istálló épületek) határától számított 

532 m. 

Védendő lakóépület a tevékenységtől kb. 1100 m-en található DK-i irányban „Kio mű” övezeti besorolású 

területen, többi irányban 1,5 km-en belül nem található. 

Építési zaj hatásterülete a zajforrások akusztikai középpontjától számított 150 m. 

Az üzemelés fázisában A létesítés akusztikai szempontú környezetét figyelembe véve a hatásterület 

nagysága: nappal 450 m, éjjel 900 m. 

A hatásterülettel érintett település: Hodász 

A közlemény közzétételének időpontja: ……………………. 

Ezen közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Főosztály Nyíregyháza, 

Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2021. július 30-tól 2021. augusztus 31-ig 

tekinthető meg. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

-12
00

, szerda 8
00

 -12
00

, 13
00

 -

16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/4607-2021 webcímen, valamint Hodász Község Polgármesteri 

Hivatalában is megtekinthető. A betekintés módjáról részletes információt a Főosztályon, vagy Hodász 

Község Jegyzőjénél lehet kapni. 

A közzététel időtartama alatt a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet 

tenni Hodász Község Jegyzőjénél, vagy a Főosztályon. 

Az ügyben a Főosztály közmeghallgatást fog tartani, melyre vonatkozó adatokat a Főosztály hirdetményi 

úton teszi közzé. Észrevételeket a közmeghallgatás meghirdetését követően a közmeghallgatás 

időpontjáig a Főosztályon, vagy Hodász Község Jegyzőjénél lehet tenni, vagy a közmeghallgatáson 

lehet előadni. 

Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nincs folyamatban. 

A Kormányhivatal a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 24. § (9) bek. értelmében az összes adat 

ismeretében határoz, és 

 megadja az egységes környezethasználati engedélyt, vagy 

 elutasítja a kérelmet. 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/

