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H A T Á R O Z A T 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a MÉKER Befektetési és 

Tanácsadó Kft. (4700 Mátészalka, Erkel F. u. 78/A. – KÜJ száma: 103 423 528) részére a Mátészalka, 

Meggyesi u. 2. szám, 0119/5-9 és 0120/6 hrsz. alatti sertéstelep (KTJ szám: 101 529 098) 

üzemeltetésére kiadott 710-23/2019. számú végleges egységes környezethasználati engedélyt az 

alábbiak szerint 

módosít ja :  

 

Az engedély III. szakasz „Kiépített termelési kapacitás” táblázat kérelemre az alábbiakra módosul: 

 
Kiépített termelési kapacitás: 

Megnevezés: Férőhely: 

Hízósertés: 7200 db 

 

Az engedély III. szakasz „Állattartó, trágyakezelő és kapcsolódó létesítmények:” táblázat kérelemre az 

alábbiakra módosul: 

 

Állattartó, trágyakezelő és kapcsolódó létesítmények: 

Állattartó létesítmények  
Alapterület 

vagy 
térfogat 

Állat-
létszám 

1. hizlalda 848 m
2
 958 hízó 

2. hizlalda 848m
2
 958 hízó 

3. hizlalda 656 m
2
 741 hízó 

4. hizlalda 656 m
2
 596 hízó 

5. hizlalda 720 m
2
 596 hízó 

6. hizlalda 528 m
2
 596 hízó 

7. hizlalda 528 m
2
 813 hízó 

8. hizlalda 528 m
2
 742 hízó 
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9. hizlalda 912 m
2
 600 hízó 

10. hizlalda  473 m
2
 300 hízó 

11. hizlalda 473 m
2
 300 hízó 

Trágyakezelő és kapcsolódó létesítmények 

hígtrágya tározó 14.000 m
3
  

átemelő akna  

78 m
3
 térfogatú gyűjtőakna  

400 m
3
 elő és 400 m

3
 utóülepítő vb. akna  

üzemen kívüli fázisszétválasztó 2 db vb aknával 300 m
3
 

és 180 m
3
 (nem üzemel) 

hidroglóbusz, kutak  

gépműhely  

állati hullatároló  

vágóhíd (nem üzemel) 

felhajtó, várakozó (nem üzemel) 

 

 

Az engedély IV. szakasz 7. Szakhatósági előírások pontja az alábbiakra módosul: 

7.1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/267-1/2020.ált. 

számú szakhatósági állásfoglalása vízgazdálkodás és vízminőség-védelem szakkérdésekre 

vonatkozóan: 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság az egységes környezethasználati engedélyezéséhez, hivatkozva 

az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. számú 

melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontjaiban szereplő jogkörére – a benyújtott 

dokumentumok és a rendelkezésére álló adatok alapján hozzájárul: 

7.1.1. A Mátészalka 0203/61 és Kocsord 036/7 hrsz.-ú területeken hígtrágya nem helyezhető el, 

mivel azok a Kraszna folyó nagyvízi medrében helyezkednek el. 

7.1.2. A telephelyi vízilétesítmények üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a telephely 

vízilétesíményeire, valamint mélyfúrású és talajvízfigyelő kútjaira vonatkozó érvényes 

vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

7.1.3. A környezethasználó köteles a felszíni és felszín alatti vizek védelmében a szennyvizek, 

csurgalékvizek, szennyezett csapadékvizek, hígtrágya elvezetését, gyűjtését, előtisztítását 

szolgáló létesítmények műszaki állapotát, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni, az ellenőrzés 

tényét és eredményét dokumentálni, valamint biztosítani, hogy azokból elszivárgással, túlfolyással 

szennyezőanyag a környezetbe ki ne juthasson! 

A fenti ellenőrzéseket, azzal kapcsolatos beavatkozásokat, javításokat stb. az éves jelentés 

keretében, valamint az egységes környezethasználati engedély ötéves felülvizsgálatában hiteles 

dokumentumok csatolásával igazolni, értékelni kell, melyet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is. 

7.1.4. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a tevékenység végzésénél a 

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A telephelyen folytatott 

tevékenységet, a szennyvizek, a csurgalék- és csapadékvizek, a hígtrágya kezelését, elhelyezését 

a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz 
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ne szennyeződjön, a felszín alatti víz állapotában a tevékenység ne okozzon a 6/2009. (IV.14.) 

KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi 

határértékeket meghaladó minőség romlást.  

7.1.5. Tilos a kerékfertőtlenítőben keletkező és egyéb szennyezett vizek csapadékvíz rendszerbe történő 

bevezetése, elszikkasztása! 

7.1.6. A telephelyen keletkező csapadékvizek elszikkasztásánál úgy kell eljárni, hogy a telephelyen belül 

lévő szikkasztásra igénybevett területeken a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a 

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) 

szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségi romlást ne okozzon. 

7.1.7. A csapadékvíz elvezető művek tisztításáról, karbantartásáról gondoskodni kell. 

7.1.8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz csak a vízügyi hatóság által nyilvántartásba 

vett közműszolgáltató részére adható át. 

7.1.9. A telephelyi tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon kisérésére, 

ellenőrzésére a talajvíz minőségét akkreditált mintavételek és akkreditált laboratórium által végzett 

vizsgálatok útján rendszeresen ellenőrizni kell.  

7.1.10. A talajvíz minőségét akkreditált mintavétel és akkreditált laboratórium által végzett vizsgálatok 

útján rendszeresen ellenőrizni kell. A talajvízfigyelő kutak vízvizsgálatát évente egy alkalommal, 

április 15-ig el kell végeztetni, majd a vizsgálati eredmények megküldését – a talajvízszint 

mérési adatokat is magába foglaló adatszolgáltatást – minden évben május 15-ig kell a 

területileg illetékes vízvédelmi hatóság felé teljesíteni. 

Az adatszolgáltatást a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízvédelmi hatóság felé a 219/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet 34.-35. § szerinti FAVI rendszer Környezethasználati Monitoring 

alrendszerén kell teljesíteni. A FAVI elektronikus adatszolgáltatás rendjére, a kötelezettség 

végzésére vonatkozó információk a http://web.okir.hu/hu/ weboldalon találhatók. 

Az éves talajvízvizsgálatoknak a pH, vezetőképesség, nitrogénformák (ammónium, nitrit, 

nitrát), szulfát, foszfát, klorid, réz, cink és nikkel tartalom meghatározására kell kiterjednie. 

A vízmintavétellel egyidejűleg a vízszintmérést is el kell végezni. 

7.1.11. A talajvíz vizsgálati eredmények alapján a tevékenység talajvízre gyakorolt hatását évente, az 

éves jelentés keretében, valamint az egységes környezethasználati engedély ötéves 

felülvizsgálati dokumentációjában ki kell értékelni, és tájékoztatás céljából a környezetvédelmi 

hatóság által meghatározott időpontig meg kell küldeni a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

részére is. 

7.1.12. A környezethasználó köteles a talajvíz mintavételi helyek biztonságos és állandó elérhetőségét 

biztosítani. 

7.1.13. A monitoring kutak kútfejeit a vízminőség védelme érdekében le kell zárni. A kutak 

karbantartásáról, állagmegóvásáról gondoskodni kell. 

7.1.14. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (8) bekezdése alapján, a tárgyévben a részletes FAVI 

adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást - az anyagforgalomban bekövetkezett 25 %-

nál nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden esetben - a tárgyév utolsó napján érvényes 

adatokkal a FAVI rendszeren keresztül be kell jelenteni a területileg illetékes vízvédelmi hatóság 

felé, a tárgyévet követő év március 31-ig. 
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Az engedély IV. szakasz 8. Szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos előírások pontja az alábbiakra 

módosul: 

8.1. Talajvédelmi előírások: 

8.1.1. A sertéstartás során - a továbbiakban is - be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld 

védelméről) 43. §. (1) bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos mezőgazdaságilag 

hasznosított területeken a talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld - az 

engedélyezett, illetve bejelentett területeken kívül - hígtrágyával, valamint egyéb veszélyes és nem 

veszélyes hulladékkal nem szennyeződhet. 

8.1.2. Az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet (vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és 

nyilvántartás rendjéről) 10.§ (1) és (2) bekezdései az 1.§ b) pontja szerint állattartást folytatók 

részére nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő!  

8.1.3. 2017.-től minden év március 31.-ig a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes 

talajvédelmi hatóságnak kell a rendelet mellékletében meghatározott adatokat elektronikus úton 

megküldeni. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 

5.), mint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerv az ipari balesetek és a természeti 

katasztrófáknak való kitettség szakkérdésében a 36500/268-1/2020.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásával hozzájárulását előírások nélkül megadta. 

A 710-23/2019. számú egységes környezethasználati engedély jelen módosítással nem érintett 

rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. 

A Főosztály megállapítja, hogy a 710-26/2019. számú függő hatályú döntéshez nem fűződik 

joghatás, mivel az ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek mértéke 250.000,- Ft. 

Természetes személyek és Civil szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: az 

engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2.500,- Ft. 

A környezethasználó az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási 

költség nem keletkezett. 

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon véglegessé 

válik. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, 

de a Főosztályhoz benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre 

vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó 

jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új 

tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra 

önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

Az egységes környezethasználati engedély kérelemre történő módosításának a fellebbezés díja 125.000 

Ft, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 

10044001-00299695-00000000 számú számlája javára köteles megfizetni a fellebbezés benyújtásával 

egyidejűleg. Az átutalás esetén a közlemény rovatban kérem feltüntetni a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. Készpénzátutalási-megbízást a 

Főosztály ügyfélszolgálatán, a 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. szám alatt személyesen is 

igényelhet.  

A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról, illetve a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet. 
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I N D O K O L Á S 

 

A Főosztály a 710-23/2019. számú határozatában adott egységes környezethasználati engedélyt a 

MÉKER Befektetési és Tanácsadó Kft. (4700 Mátészalka, Erkel F. u. 78/A.) részére, a Mátészalka, 

Meggyesi u. 2. szám, 0119/5-9 és 0120/6 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére. Az engedély a 

rendelkező részben megadott előírások betartása esetén 2025. október 24-ig érvényes. 

A MÉKER Befektetési és Tanácsadó Kft. a 710-26/2019. iktatási számon érkeztetett 2019. október 30-án 

kérelmet nyújtott be a 710-23/2019. számú egységes környezethasználati engedély módosítása 

ügyében. 

Kérelmében előadta, hogy a sertéstelepen a már meglévő használaton kívüli hizlaldákat szeretné 

felújítani, korszerűsíteni.  A tervezett felújítást követően az egységes környezethasználati engedélyben 

szereplő 6000 db hízósertés férőhely,7200 db hízósertés férőhelyre változna. 

A környezethasználó a bővítésre vonatkozó eljárást a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

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

Khvr.) 20/A. § (8) bekezdés a) pontja alapján kezdeményezte a Főosztálynál, tekintettel arra, hogy a 

tervezett bővítés az egységes környezethasználati eljárás szempontjából jelentős változtatásnak minősül 

a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pont alapján. 

Az eljárás a Khvr. 20. § (3) és 20/A. § (8), (10) bekezdései alapján a 710-23/2019. számú egységes 

környezethasználati engedély módosításával kerül lefolytatására. 

A Khvr. 20/A. § (10) bekezdése szerint: „A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati 

engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek 

megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.” 

A Főosztály a kérelemben foglaltakat megvizsgálta és megállapította, hogy az engedélyezéskor fennálló 

feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) 

bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül a 710-26/2019. számon 

függő hatályú végzést hozott, amelyhez nem fűződik joghatás, mivel a Főosztály az ügyintézési 

határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

Az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha jogszabály 

másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél előlegezi. Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel 

összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 

469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági 

eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj. 

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) értelmében igazgatási szolgáltatási 

díjköteles. 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a Díjrendelet 3. számú melléklet 7. és 10.1 főszám (A 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4), (6), (8) bekezdésében foglalt felülvizsgálat - 1-9. pontban foglalt 

díjtétel 50%-a) alapján: 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint. 

Az igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél a Főosztály 710-27/2019. számú végzésére megfizette, az 

eljárás során egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

A Főosztály a Khvr. rendelet 21. § (2) bekezdés b.) pont értelmében a kérelem benyújtását követően a 

nyilvánosság biztosítása érdekében hivatalában, valamint honlapján közleményt tett közzé. Egyidejűleg 

a 710-28/2019. sz. ügyiratában megküldte a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység 

telepítési helye szerinti település, vagyis Mátészalka Város Jegyzőjének közhírré tétel céljából, aki 
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gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. A kifüggesztés időtartama alatt sem a Főosztályhoz, sem 

az érintett település jegyzőjéhez nem érkezett lakossági észrevétel. 

A Főosztály a 710-29/2019. sz. végzésével megkereséssel fordult a Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatósághoz, mint a természeti értékek természetvédelmi kezelőjéhez, hogy az ügy tárgyát képező 

ingatlan(ok) vonatkozásában rendelkezésükre álló természetvédelmi adatokról, illetve az eljárás 

szempontjából releváns tényekről tájékoztasson. Jelen végzésben tájékoztatva lett a Hortobágyi Nemzeti 

Park Igazgatóság, mint a természeti értékek természetvédelmi kezelője, hogy ügyféli nyilatkozatot is 

tehet az ügyben. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 2918-3/2019. számú levelével, mint természetvédelmi 

kezelő az alábbi nyilatkozatot adta: 

„Hivatkozva a fenti iktatószámú és tárgyú megkeresésükre, mint természetvédelmi kezelő, az alábbi 

nyilatkozatot adom.  

A beruházással érintett Mátészalka 0119/5-9, 0120/6 helyrajzi számú ingatlanok nem részei sem 

országos jelentőségű védett, sem közösségi jelentőségű természeti területnek. A Hortobágyi Nemzeti 

Park Igazgatóság adatbázisa alapján nincs tudomásom az ügy megítélése szempontjából releváns 

biotikai adatról. A megkeresésben szereplő módon a sertéstelep egyes elemeinek felújítása és az 

állatállomány bővítése ellen természetvédelmi szempontból kifogást nem emelek.” 

A Főosztály az eljárás során a 221-2/2020. és 221-3/2020. számú ügyiratában az Ákr. 55. § (1) 

bekezdése, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1), 2. § és a rendelet 1. melléklet 9. táblázat 

2., 3., valamint 6. pontja alapján szakhatósági állásfoglalást kért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 

12-14.), mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság a 36500/267-1/2020.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásában a határozat rendelkező rész 7.1 pontjába foglalt előírásait, szakhatósági 

hozzájárulását az alábbiak szerint indokolta: 

„A Főosztály 2020. január 9-én érkezett 221-2/2020. számú megkeresésében a Méker Befektetési és 

Tanácsadó Kft. (4700 Mátészalka, Erkel Ferenc u. 78/A.), mint környezethasználó által kérelmezett, 

Mátészalka Meggyesi u. 2. szám (Mátészalka 0119/5-9 és 0120/6 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére 

kiadott 710-23/2019. számú egységes környezethasználati engedély módosítása (jelentős változás) 

ügyében indult eljárásban kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását. 

A 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontja alapján: 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, 

valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, 

illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a 

tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.” 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége 

védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesíthetők-e.” 

A rendelkező részben foglalt előírások maradéktalan betartásával végzett tevékenység vízbázis, illetve 

vízvédelmi szempontból, a felszíni és felszín alatti vizekre károsító hatással nem jár, a károsító hatás 

megelőzhető, kizárható. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem 

gyakorol, a tevékenységgel érintett terület közüzemi vízbázist nem érint. 

A benyújtott dokumentáció alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbiakat állapította 

meg: 
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- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. §-a alapján: „A felszín alatti 

vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak 

- a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb 

elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával; 

- b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az 

adatszolgáltatást; 

- c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a 

környezeti célkitűzések teljesülését.” 

- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII. 25.) 

KvVM rendelet és a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi térkép alapján 

Mátészalka település a felszín alatti víz állapota szempontjából a fokozottan és kiemelten érzékeny 

felszín alatti területek közé került besorolásra. 

- A Méker Befektetési és Tanácsadó Kft. a Mátészalka Meggyesi u. 2. szám (Mátészalka 0119/5-9 és 

0120/6 hrsz. alatti telephelyén sertéstenyésztési (sertéshízlalás) tevékenységet folytat. 

- A Méker Befektetési és Tanácsadói Kft. sertéstelepén a már meglévő használaton kívüli hizlaldákat 

szeretné felújítani, korszerűsíteni. A tervezett felújítást követően az egységes környezethasználati 

engedélyben szereplő 6000 db hízósertés férőhely 7200 db hízósertés férőhelyre változna. 

- A Méker Befektetési és Tanácsadó Kft., mint engedélyes rendelkezik a Mátészalka 0119/5-9 és 0120/6 

hrsz.-ú külterületén lévő sertéstelepre (vksz.: 14/83-1973.) vonatkozó, 36500/4253-4/2019.ált., 

36500/2187-14/2018.ált., 365000/2622-1/2017.ált. és 3355-7/2016. számú határozatokkal módosított 

1654-9/2014. vízjogi üzemeltetési engedéllyel, mely 2023. október 31-ig érvényes. 

- A vízbeszerzés egyrészt a 14/43-1970. vízikönyvi szám alatt nyilvántartott 1. számú mélyfúrású kútból, 

másrészt a 14/54-1970. vízikönyvi szám alatt nyilvántartott 2. számú tartalékként fenntartott, jelenleg 

nem üzemelő mélyfúrású kútból történik. 

A mélyfúrású kutak vízjogilag rendezettek. Az 1. számú mélyfúrású kútra vonatkozóan az üzemeltető 

rendelkezik a 36500/4249-4/2019.ált., 36500/2184-14/2018.ált. és 36500/274-9/2016.ált. számú 

határozatokkal módosított 790-3/2008. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel. A 2. számú mélyfúrású 

kútra vonatkozóan az üzemeltető rendelkezik a 36500/4251-4/2019.ált., 36500/2186-14/2018.ált. 

és 36500/371-7/2016.ált. számú határozatokkal módosított 792-2/2008. számú vízjogi üzemeltetési 

engedéllyel. Mindkét mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési engedélye 2028. október 31-ig érvényes. 

A humán ivóvízszükséglet kielégítését külső területről, palackos ellátással oldják meg. 

- Az éves lekötött vízmennyiség: 6752,5 m
3
/év, amely várhatóan fedezni fogja a megnövekedett 

állatlétszámmal járó többlet vízigényt. 

- A telepen jelenleg 11 db állattartó épület található, ebből 8 db állattartó épület került felújításra. 

Jelenleg az 1; 2; 3; 4; és 5-ös számú állattartó épületekben folyik csak sertés tartás. A 6; 7; 8-as 

épületekben állattartást nem valósult meg. Jelenleg a 9; 10; 11-es épületek felújítását tervezik, a 

felújítás az épületek falszerkezetét, légkezelését, tetőszerkezetét és belső padozatát fogja érinteni. 

- A keletkező hígtrágya mennyisége a bővítéssel 9100 m
3
/év mennyiségről várhatóan 10800 m

3
/év 

mennyiségre változik. 

A technológiai szennyvíz, mint hígtrágya a szennyvízkezelő területre kerül. A hígtrágya az épületeken 

belüli mosásból, takarításból származó állattartási eredetű szennyvíz, mely keveredik az állati ürülékkel 

(bélsár, vizelet). Az ólakból a szilárd trágyát és a vizeletet víz szállítja el. A padló alkalomszerű mosása 

magasnyomású, víztakarékos mosóberendezéssel (sterimob) történik. 

A hízó épületek - mely 2-2 istállóra osztott - 4 db hígtrágya csatornával rendelkezik. Ezek a csatornák a 

központi gerincvezetékre csatlakoznak, mely a telep közepén húzódik. A trágyát letapossák a 
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trágyarács alatt 10-15 cm magasan álló vízbe. A trágya a rácsos padozaton keresztül a 

trágyacsatornába kerül, ahonnan egy szivattyú szívóerejének segítségévei a gravitációs gyűjtő 

csatornába, majd fázisszétválasztás nélkül gyorskapcsolású csövek segítségével - a hígtrágyát egy 

előülepítő medencébe továbbítja, innen, szigetelt tározóba, majd az elhelyező területre jut. 

A hígtrágya gravitációs gyűjtőcsatornán keresztül az átemelő aknába kerül, ahonnan szivattyú juttatja a 

78 m
3
-es trágyagyűjtő aknába, vagy egyenesen a 400 m

3
-es előülepítőbe. Az ezt követő 400 m

3
-es 

utóülepítőből a trágya a 14.000 m
3
 térfogatú szulfátálló vasbeton hígtrágya tárolóba kerül. Innen 

tartálykocsival elhelyező területekre szállítják. 

A 14.000 m
3
 térfogatú hígtrágya tározó medence használatával, a hígtrágya kihelyezésre vonatkozó, 

jelenleg érvényes talajvédelmi engedélyben szereplő területeken a keletkező hígtrágya mennyiség 

biztonságos elhelyezése biztosítható. 

- A keletkező hígtrágyát a 14.000 m
3
-es vasbeton hígtrágya tárolóba gyűjtik. A Méker Kft. rendelkezik 

mezőgazdasági területekre történő kihordásra szóló engedéllyel melynek szám: SZ/84/3T29-2/2016., 

érvényességi ideje 2021. szeptember 15. A hígtrágya kihelyezési engedély 12.000 m
3
-re szól. 

Kihelyezési területek: Mátészalka (035/71, 035/87, 035/88, 0203/61), Kocsord (029/34.036/7.0180/3). 

Az 1839-20/2014. számú egységes környezethasználati engedélyben, illetve a 710-23/2019. számú 

egységes környezethasználati engedélyben előírásra került, hogy a Mátészalka 0203/61 és Kocsord 

036/7 hrsz.-ú területeken hígtrágya nem helyezhető el, mivel azok a Kraszna folyó nagyvízi 

medrében helyezkednek el. 

- A telephelyen keletkező szociális szennyvizet a hígtrágyától elválasztva vízzáró gyűjtőaknában gyűjtik, 

majd a mátészalkai szennyvíztisztító telepre szállítják a szolgáltató hozzájárulásával. 

- A sertéstelep tető- és burkolt felületeire hulló szennyezetlen csapadékvizek az üzem füves területein 

elszikkad. A hígtrágya kezelő, tároló létesítményekre hulló csapadékvizeket a hígtrágyával együtt 

kezelik, hasznosítják. 

- A telepen mintegy 10 éve nem történik sertésvágás, nem működik a vágóhíd. Jelenleg (és a jövőben 

is) a 110 kg testsúly elérésekor a sertéseket élve szállítják el a feldolgozó helyekre. 

- A Méker Befektetési és Tanácsadó Kft. a Mátészalka 0119/8 hrsz.-ú földterületen kialakított 1 db (TV-1 

jelű) talajvízfigyelő kút (vksz.: 14/234-2006.) vonatkozásában 36500/4250-4/2019.ált. számú 

határozattal módosított 36500/2185-12/2018.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, 

melynek érvényességi ideje 2023. szeptember 30. A figyelőkút a felszín alatti vizek felső 

talajvízrétegének vízminőségi állapotváltozásának, esetleges szennyeződésének megfigyelését, 

ellenőrzését biztosítja. 

A meglévő vízilétesítmények üzemeltetésénél, vízhasználatok gyakorlásánál a vonatkozó vízjogi 

üzemeltetési engedélyekben foglaltak betartását a rendelkező részben foglaltak szerint előírtam. 

A telephelyen folytatott tevékenységek felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának, a felszín alatti vizek 

minőségének, állapotváltozásának ellenőrzésére talajvízfigyelő monitorig rendszer és a talajvízminőség 

állapotváltozásának rendszeres figyelése indokolt. 

A talajvízben mért jellemzők alakulásának nyomon követését szolgáló környezethasználati monitoring 

működtetéséről, a monitoring adatszolgáltatás módjáról, rendjéről a monitoring kutak jogerős vízjogi 

üzemeltetési engedélyében és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak figyelembe 

vételével rendelkeztem. 

A fedett, szigetelt aljzatú épületekben végzett tevékenység, a vízzáróan és zárt rendszerben kialakított 

szennyvíz, csurgalékvíz és hígtrágya tárolás, valamint a technológiai fegyelem szigorú betartása mellett 

végzett tevékenység esetén a felszín alatti és felszíni vizek szennyeződése kizárható. 

A telephelyen keletkező hígtrágya elhelyezésére megjelölt területek között szerepel a Mátészalka 

0203/61 és Kocsord 036/7 hrsz.-ú ingatlan. Ezek a területek a Kraszna folyó nagyvízi medrében 
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helyezkednek el, a földterületek nagyvízi mederben való elhelyezkedése az ingatlan nyilvántartásban is 

bejegyzésre került. A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján vízvédelmi területnek minősülő nagyvízi 

mederben a felszíni vizek szennyezésével, veszélyeztetésével járó tevékenység nem végezhető, 

hígtrágya nem helyezhető el (220/2004. (VII. 21.) Korm. rend. 5. § (1), 59/2008. (IV. 29.) FVM rend. 5. §), 

ezért a rendelkező részben erre vonatkozó előírást tettem. 

A telepi tevékenységek végzésének vízvédelmi feltételeiről, követelményeiről a felszín alatti és felszíni 

vizek jó minőségi állapotának elérése, biztosítása érdekében a vizek szennyeződésének megelőzéséről 

a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a 

felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. és 9. §-a 

alapján rendelkeztem. 

A létesítmények gondos üzemeltetése, karbantartása, a technológiai fegyelem szigorú betartása mellett 

a szennyvíz- és csurgalékvíz, valamint a hígtrágya gyűjtő létesítményekből elszivárgással, túlfolyással 

szennyezőanyag a környezetbe nem kerülhet, a kültéri csapadékvizek, a felszíni és felszín alatti vizek 

szennyeződése megelőzhető. A vizek szennyeződésének megelőzésére, kizárására vonatkozóan külön 

előírást tettem. 

A felszín alatti víz veszélyeztetésével, terhelésével járó tevékenységek jellemzőire vonatkozó részletes 

FAVI adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változás bejelentéséről a 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet 16. § (8) bekezdései alapján rendelkeztem. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tevékenység a rendelkező részben valamint a vízjogi 

üzemeltetési engedélyekben előírtak betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, valamint a 

technológiai rend betartásával nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni 

vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a felszín 

alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása 

biztosítható.  

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontjában megállapított 

szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 

55. § alapján, a 80. §-ban meghatározott formában, a 81. § -nak megfelelő tartalommal hozta meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodási 

hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében, továbbá a 

vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. 

rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági 

állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles megadni. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást az Ákr. 116. § (1) bekezdésére tekintettel adtam. 

Az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

részére megküldeni szíveskedjen.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 

5.), mint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerv a 36500/268-1/2020.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásával az egységes környezethasználati engedély kiadásához hozzájárult, 

állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: 

„Az Ügyfél kérelmére indult egységes környezet használati felülvizsgálati ügyben a Szabolcs- Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala, mint engedélyező hatóság megkereste a 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint első fokú katasztrófavédelmi 

szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet I. melléklet (Az 

egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok) 9. táblázat (Környezet- és 

természetvédelmi ügyek) 6. sora (Az ipari baleseteknek és katasztrófáknak való kitettségből eredő 

várható hatások tekintetében) alapján. 

Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében, a megkereső hatóság 

által csatolt iratokat Hatóságom megvizsgálta és a következőket állapította meg. 

Az Ügyfél által benyújtott dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján nem merült fel 

olyan körülmény, amely alapján a telepítési hely ipari baleseteknek, illetve természeti katasztrófáknak 

való kitettsége feltételezett. 

Fentiekre tekintettel, mivel Ügyfél kérelme az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való 

kitettség tekintetébe jogszabályt nem sért, az Ügyfél egységes környezethasználati engedélyének 

megadásához hozzájárulok. 

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló 

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet I. 

melléklet 9. táblázat 6. sora, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) 

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. 

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.” 

A Főosztály az eljárás során a 221-1/2020. számú ügyiratban a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. 

§ (1) bekezdése és 5. számú melléklete alapján szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban környezet- és 

település-egészségügyre kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegész-

ségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztályát, termőföldre gyakorolt hatások tekintetében a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát kereste meg. 

A szervezeti egységek feladatkörébe tartozó szakkérdésben adott válaszai: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 

Osztály az SZ/NEF/0076-2/2019. számú szakkérdés vizsgálata során az egységes környezethasználati 

engedély kiadása ellen a vizsgált szakkérdések vonatkozásában kifogást nem emelt, állásfoglalását az 

alábbiak szerint indokolta: 

„A MÉKER Befektetési és Tanácsadó Kft. (4700 Mátészalka, Kórház u. 11.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

(4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, a Mátészalka, Meggyesi u. 2. szám, 0119/5-9 és 0120/6 

hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére kiadott 710-23/2019. számú egységes környezethasználati 

engedély módosítása ügyében kérelmet terjesztett elő. 

Az eljárás során a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az ügy tárgyához kapcsolódó 

szakkérdések [A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges 

hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, 

felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) 

számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni 

vizek védelmére kiterjedően] vizsgálatára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
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Népegészségügyi Főosztályát kérte fel, mely az ügyel kapcsolatos feladatkörrel és szakmai ismeretekkel 

rendelkezik. 

A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a 1995. évi LIII. törvény 70. §- 

ának, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseire is a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy a sertéstelepen meglévő 

használaton kívüli hizlaldák felújításának illetve kapacitásbővítésének hatására -a szakértői 

nyilatkozatban közölt adatokat, számításokat figyelembe véve- a vizsgált szakkérdések vonatkozásában 

jelentős környezeti terhelés nem valószínűsíthető [amennyiben a levegővédelmi és zajvédelmi 

hatásterület meghatározásánál figyelembe vett kibocsátási értékek a kapacitásnövelést követően 

ténylegesen a megadott (mért/számított) értékekben teljesülnek], ezáltal szignifikáns humán-

egészségügyi kockázatnövelő hatás kialakulására nem lehet következtetni. 

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) 

bekezdése, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, illetékességét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL tv. 16. § (1) bekezdése valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam 

meg.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály SZ-10/84/00074-

2/2020. számú nyilatkozatába foglalt előírását a határozat rendelkező rész 8.1. pontja tartalmazza, 

melyet az alábbiakkal indokolt: 

„A Kft. az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének 

az előző adatszolgáltatási időszakban (2017. január 1. - 2017. december 31.) eleget tett. 

A MÉKER Kft. (4700 Mátészalka, Kórház u. 11.) kérelmére SZ/84/03029-2/2016. számon igazolást 

adtunk ki a sertéstelepen keletkező hígtrágya termőföldön történő felhasználásához. Az igazolás 2021. 

szeptember 15.-ig érvényes! A hígtrágya felhasználással érintett összesen 76,2806 ha nagyságú 

területen évente 5.403-11.672 m
3
 hígtrágya helyezhető el biztonságosan Mátészalka és Kocsord 

települések határában, szántó művelési ágú területeken. Így megfelelő vetésforgó alkalmazásával 

biztosítható a várhatóan keletkező 10.800 m
3
 hígtrágya termőföldön történő hasznosítása. 

Ezen állásfoglalást a talajvédelmi hatóság a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) vonatkozó 

előírásainak figyelembevételével, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 28. § (2) bekezdés és 

az 5. számú melléklet 1. táblázat 5. pontja, valamint a 39/2016. (Xll.30.) MvM utasítás (a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról) 24-27. §-a, illetve a mellékelt 

dokumentáció (készítette: Környezetellenőrző Mérnöki Iroda Kft, /6500 Baja, Kodály Zoltán u. 7. II/9./; 

készült: Baja, 2019-09-26; azonosítószám: A19033.) alapján adta ki. 

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2016. évi CL. törvény (az általános közigazgatási 

rendtartásról) 16. § (1) bekezdése és a 383/2016. (Xll.2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 3. § (2) bekezdése rendelkezik. 

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. 

§ (1) bekezdése, valamint a 383/2016. (Xll. 2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 52. § (1) bekezdése állapítja meg.” 
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A Főosztály döntését a kérelemben foglaltak, a szakhatóság állásfoglalása, a szakkérdésben adott 

nyilatkozatok, valamint a rendelkezésre álló információk alapján a következők szerint hozta meg: 

A MÉKER Kft. a Mátészalka, 0119/5-9 és 0120/6 hrsz-ú telephelyén intenzív sertéstenyésztési 

tevékenységet végez, melyhez a környezetvédelmi hatóság 710-23/2019. ügyiratszámon egységes 

környezethasználati engedélyt adott. A sertéstelep a Mátészalkát Debrecennel összekötő 471. számú 

közúttól (Meggyesi út) délre található. A telep Mátészalka város határától 1,2 km-re, a fent említett 

közúttól 130 m-re fekszik, mely egy betonozott bekötőúton közelíthető meg. 

A telephelyen folytatott tevékenységek besorolása: 

Khvr. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja b) alpont: „nagy létszámú állattartás: létesítmények intenzív 

sertéstenyésztésre, több mint 2.000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára”. 

Intenzív sertéstenyésztés tevékenység: 

A telepen jelenleg 11 db állattartó épület található, ebből 8 db állattartó épület van felújítva. 

Jelenleg az 1; 2; 3; 4; és 5-ös számú állattartó épületekben folyik csak sertés tartás. A 6; 7; 8-as 

épületekben állattartás jelenleg nincs. 

A MÉKER Kft. a 9; 10; 11-es épületeket szeretnék felújítani, hízók tartására alkalmassá tenni. A felújítás 

az épületek falszerkezetét, légkezelését, tetőszerkezetét és belső padozatát fogja érinteni. A felújítást 

követően a telephely jelenleg engedélyezet kapacitása 6000 db hízó férőhely 7200 db hízó 

férőhelyre változik. 

A telep teljes kapacitása 7200 hízó férőhely tervezett a 11 db istállóban. A 7200 db hízó férőhely 

elosztása épületenként az alábbi táblázat alapján: 

Állattartó létesítmények  
Alapterület 

vagy 
térfogat 

Állat-
létszám 

1. hizlalda 848 m
2
 958 hízó 

2. hizlalda 848m
2
 958 hízó 

3. hizlalda 656 m
2
 741 hízó 

4. hizlalda 656 m
2
 596 hízó 

5. hizlalda 720 m
2
 596 hízó 

6. hizlalda 528 m
2
 596 hízó 

7. hizlalda 528 m
2
 813 hízó 

8. hizlalda 528 m
2
 742 hízó 

9. hizlalda 912 m
2
 600 hízó 

10. hizlalda  473 m
2
 300 hízó 

11. hizlalda 473 m
2
 300 hízó 

 

A 9; 10; 11-es épületek nincsenek felújítva, állattartást ezekben az épületekben nem folytatnak. Az 

épületek a tervezett felújítást követően lesznek alkalmasak hízó tartásra. 

A felújítandó épületekben a tartástechnológia megegyezik a meglévő istállóépületben lévő 

technológiával.  

Hulladékgazdálkodás: 

A dokumentációban foglaltak értelmében a környezethasználó a telephelyen engedélyhez kötött 

hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez. A környezethasználó más szervezettől nem vesz át 

hulladékot és más szervezettől származó hulladékot nem kezel. 
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A keletkező hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik. A dokumentáció szerint a munkahelyi 

gyűjtőhely kialakítása megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.  

Az üzemelés során keletkező hulladékokat a gyűjtést követően jogerős hulladékgazdálkodási 

engedéllyel rendelkező szervezet részére adják át.  

A települési kommunális hulladékot gyűjtést követően közszolgáltató részére adják át. 

A telephelyen a hulladékgyűjtés módjában, elszállíttatásában a kérelmezett módosítások következtében 

változás nem lesz, a keletkező hulladék mennyiségében lehet változás. 

Levegőtisztaság-védelem: 

A sertéstelepen a sertéstartásra szolgáló épületek darabszáma nem változik, minden épületben sertés 

hízlalás történik. A hizlaló épületekben fűtés nem szükséges. A sertéstelepen a szociális épület fűtését 1 

db 28 KW-os kazán biztosítja, mely nem jelentésköteles légszennyező pontforrás. 

MÉKER Kft. a meglévő 9; (D12) 10 (D11); 11 (D10)-es épületeket (szeretnék felújítani, hízók tartására 

alkalmassá tenni. A felújítás az épületek falszerkezetét, légkezelését, tetőszerkezetét és belső padozatát 

fogja érinteni. A felújítást követően a telephely jelenleg engedélyezet kapacitása 6000 db 

hízó férőhely 7200 db hízó férőhelyre változik. 

A bejelentésre kötelezett diffúz forrásokat (11 db hizlaló épület+1 db hígtrágya tároló medence) a 

határozat 3.1. pontja tartalmazza.  

A benyújtott dokumentációban a diffúz források levegővédelmi hatásterületét - szagkibocsátásra 

vonatkozóan - terjedésszámítással határozták meg. A dokumentációban bemutatott számítás alapján a 

sertéstelep szagvédelmi hatásterülete a legkedvezőtlenebb technológiai paraméterek figyelembe 

vételével, átlagos szélsebesség (3 m/s) mellett a diffúz források határától mérve az alábbi táblázat 

szerint alakul.  

Forrás jele  Megnevezés  Hatásterület 

1 SZE/m3 

(m)  

D1  hígtrágya-

tároló  

393 

D2  1. Hizlalda  274 

D3  2. Hizlalda  274 

D4  3. Hizlalda  233 

D5  6. Hizlalda  204 

D6  7. Hizlalda  204 

D7  8. Hizlalda  204 

D8  5. Hizlalda  247 

D9  4. Hizlalda  233 

D10  11. Hizlalda  104 

D11  10. Hizlalda  109 

D12  9. Hizlalda  182 

 

A hatásterület határán a bűzkibocsátás mértéke egyenlő a szagküszöbbel (1 SZE/m
3
). 

A sertéstartó telep bűzhatása nem éri el a környező érzékeny befogadókat, legközelebbi lakóingatlan a 

sertéstelep legközelebbi istállóépületétől ~ 970 m távolságra ÉNY-i irányban található. 
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A telephellyel kapcsolatosan 2019 nyarától 5 db közérdekű bejelentés érkezett bűzkibocsátás miatt. A 

Főosztály a bejelentések kivizsgálására összesen 17 db helyszíni ellenőrzést tartott. A Főosztály az 

ellenőrzések során lakosságot zavaró bűzhatást nem állapított meg egyik esetben sem, ezért külön 

eljárást nem indított a telephellyel szemben. 

A dokumentációban bemutatott módszerek, melyeket a levegőbe történő kibocsátások csökkentése 

érdekében alkalmaznak a telephelyen, valamint a határozatban foglalt BAT követelmények betartása 

mellett a tevékenység várhatóan nem okoz lakosságot zavaró bűzzel való terhelést. 

Zajvédelem: 

A sertéstelep a Mátészalkát Debrecennel összekötő 471 számú közúttól (Meggyesi út) délre található. A 

telep Mátészalka város határától 1,2 km-re, a fent említett közúttól 130 m-re fekszik, mely egy betonozott 

bekötőúton közelíthető meg. A sertéstelepet nyugatról egy takarmánykeverő üzem; észak-

északnyugatról egy autós rutin tanpálya; keletről nyárfaerdő; míg délről energiafűz ültetvény és szántó 

területek határolják. Északi irányban Vágóháztanyán találhatóak legközelebb védendők kb. 900 m-re a 

telephely telekhatárától. 

A bővítés hatására a zajterhelés éjszaka, 22:00-06:00-ig terjedő időszakban 19,3 dB(A)-ről 20,7 dB(A)-re 

és a hatásterület 240 m-ről 290 m-re nő, míg nappal nem változik jelentős mértékben. 

A benyújtott dokumentációban szereplő számítások alapján a telephely legnagyobb zajvédelmi 

szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, területet, ezért a Főosztály a környezeti zaj 

és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 10. § (3) a) pontja alapján 

zajkibocsátási határértéket nem állapított meg. 

A szállítás miatti gépjárműforgalom, a megadott szállítási adatok alapján nem okoz 3 dB mértékű 

járulékos zajterhelés-változást a szállítási útvonalon. 

Természetvédelem: 

Az üzem területe és annak környezete nem tartozik az országos jelentőségű védett természeti-, ill. a 

Natura 2000 területek közé. 

A sertéstelepet Ny-ról egy takarmánykeverő üzem, É-ÉNy-ról egy közlekedési út, erdő művelésű 

faültetvény, üzemi telephelyek; K-ről egy erdő (nyárfás), D-ről szintén faültetvények, (egyebek mellett 

energiafűz ültetvények), a telep hígtrágya tározója, valamint szántók veszik körül. 

Az évtizedek óta állattartásra hasznosított telephely környezetének 5 éves felülvizsgálata során elvégzett 

ökológiai felmérések eredményei jelentősen nem tértek el az 5 évvel ezelőtti vizsgálati eredményektől. A 

botanikai felmérések során védett növényfajt nem regisztráltak. 

A felülvizsgált sertéstelep avifaunája gazdag, több védett- fokozottan védett fajnak biztosít táplálkozó- 

élőhelyet, ezért a Főosztály a 710-23/2019. számú egységes környezethasználati engedély rendelkező 

rész IV. fejezet 5 pontjában tett előírásait nem módosítja. 

A Kocsord 036/7 hrsz.-ú ingatlan a VM Értesítő LXII. Évfolyam 1. szám 2. sz. mellékletében, a 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található, egyedi hatósági határozattal történő 

lehatárolásra váró ex lege védett láppal érintett ingatlanok között szerepel, továbbá a Mátészalka 

0203/61 hrsz. alatti ingatlant K-ről Natura 2000 területek /terület megnevezése: Kraszna menti rétek, 

terület kódja: (HUHN20127)/ határolják, ezért ezeken területeken hígtrágya továbbra sem helyezhető el, 

ezért a Főosztály a 710-23/2019. számú egységes környezethasználati engedély rendelkező rész IV. 

fejezet 5.1 pontjában tett előírását nem módosítja. 

Fentiek alapján a tevékenység további folytatásával szemben természet- és tájvédelmi szempontból 

kizáró ok nem merült fel, a módosítás természetvédelmi érdeket nem sért. 
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Az elérhető legjobb technikának való megfelelés: 

A benyújtott dokumentáció ismertette a sertéstelepnél alkalmazott technikák BAT kritériumoknak való 

megfelelőségét. Az értékelés készítése az „intenzív sertéstenyésztés az ipari kibocsátásokról szóló 

2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) 

kapcsolatos következtetéseknek” című magyar nyelven is elérhető dokumentációban foglalt, 

iránymutatóként megfogalmazott előírások figyelembe vételével történt. 

A Khvr. 17. § (2) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati 

engedélyben rendelkezik a tevékenység végzésének feltételeiről. A benyújtott dokumentációban az 

elérhető legjobb technikáknak való megfelelés érdekében bemutatott technikákat, intézkedéseket a 

Főosztály elfogadja. Jelen módosítási eljárásban bemutatott BAT technikák a telephelyen a 2019. évben 

lefolytatott felülvizsgálati eljárásban bemutatott BAT technikákkal azonosak. 

A Khvr. 20/A. § (10) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati 

engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek 

megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. 

A benyújtott kérelemben illetve dokumentációban a környezethasználó igazolta, hogy a tervezett 

tevékenység folytatásához szükséges feltételek a meglévő, 710-23/2019. számú egységes 

környezethasználati engedéllyel rendelkező Mátészalka, Meggyesi u. 2. szám, 0119/5-9 és 0120/6 hrsz. 

alatti sertéstelepen biztosítottak, a technológia az elérhető legjobb technikának megfelel, ezért a 

tervezett kapacitásbővítést az egységes környezethasználati engedély jelen határozattal történő 

módosításával a Főosztály engedélyezi. 

A Főosztály a határozatot a fentiek, és a Khvr. 20/A.§ (8), (10) bekezdése alapján hozta az Ákr. 80. § (1) 

és 81. § (1) bekezdésben meghatározott formában és tartalommal. 

A Főosztály a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontja, (2) bekezdésében és 13 § (1) c) 

pontja és (2) bekezdésében biztosított hatáskörben, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) 

bekezdésében meghatározott illetékességben járt el. 

A határozat a fenti jogszabályhelyeken túl Khvr. rendelet alapján, a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal 

került kiadásra. A határozat elleni fellebbezés lehetőségét és az arra nyitva álló határidőt az Ákr. 116. § 

(1), (2) és 118. § (1), (2), (3) bekezdései biztosítják. 

Az alapeljárás és a fellebbezési eljárás díja a Díjrendelet 2. § (2), (3), (5), (6), (7) bekezdése, 3. sz. 

melléklet 7. főszám és 10.1. pont alapján került meghatározásra. 

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400 

Nyíregyháza, Erdősor 5.) az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján megküldöm. 

Nyíregyháza, 2020. február 11.  

 Dr. Galambos Ildikó 
hivatalvezető 

nevében és megbízásából 
  

 
Katona Zoltán 
 osztályvezető 
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Határozatot közöljük: 

Véglegessé válás előtt: 

Elektronikus úton: 
1. MÉKER Befektetési és Tanácsadó Kft. – 11244149 (cégkapun keresztül) 
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Népegészségügyi Osztály (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.)  
3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.) 
4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Erdő 

sor 5.) 
5. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2.) 

Helyben: 
6. Irattár 

Véglegessé válás után: 

Elektronikus úton: 
1. MÉKER Befektetési és Tanácsadó Kft. – 11244149 (cégkapun keresztül) 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.  

 


