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KÖZLEMÉNY 
 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a környezeti hatásvizs-

gálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rende-

let 21. § (2) bekezdés b.) pontjának és (3) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvá-

nosságot, hogy a Főosztályon 2020. augusztus 12-én a Prokob Attila (4300 Nyírbátor, Szőlő u. 32.) 

meghatalmazásából eljáró Nyír Deep-Life Kft. (4432 Nyíregyháza, Kincs köz 17/A.) kérelmére eljárás 

indult az egységes környezethasználati engedély megszerzése érdekében, a Nyírbogát, Istvántanya 

0193/8 hrsz. alatti sertéstelep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 4471/2020. 

Az ügyintéző neve: Székelyhidi Ferenc 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: (42) 896-122 

Az eljárás megindításának napja: 2020. augusztus 12. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2020. augusztus 12. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. augusztus 26. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

Prokob Attila (4300 Nyírbátor, Szőlő út 32.) nagy létszámú sertéstelepet üzemeltet a nyírbogáti bérelt 

telephelyén (4361 Nyírbogát, Istvántanya 0193/8 hrsz). 

Az állattartó telep maximális befogadó képessége az alábbi:  

- 280 db koca férőhely  

- 30 db selejt koca férőhely  

- 50 db kocasüldő férőhely  

- 1000 db szopós malac férőhely (1-7 kg)  

- 2000 db battériás utónevelt malac férőhely (7-25 kg)  

- 2000 db hízó férőhely (25-120 kg)  

 

A telephelyen az alábbi épületek, létesítmények találhatóak :  

- szociális épület (114 m
2
)  

-  2 db lagúnás rendszerű hizlalda (864 m
2
, illetve 970 m

2
)  

-  1 db egyedi és csoportos elhelyezésű kocaszállás, lagúnás rendszerű (972 m
2
)  

-  1 db fiaztató épület, lagúnás rendszerű (492 m
2
)  

-  1 db battériás épület, lagúnás rendszerű (960 m
2
)  

-  1 db karantén istálló, almos rendszerű (126 m
2
)  

-  1 darab hígtrágya tároló 6.600 m
3
 tároló kapacitással   

-  állati hullatároló (16 m
2
)  

-  1 db 60 tonnás hídmérleg  
-  2 db terménytároló (360 m

2
)  

-  1 db üzemen kívüli terménydaráló és tápkeverő, saját szociális épülettel (1,5 t/óra kapacitással - 
terménydaráló és tápkeverő napi tartályokkal 4,5t/óra kapacitással)  

-  géptároló, gépműhely, saját szociális épülettel (360 m
2
) 

-  3300 méter kerítés 
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A megtermékenyített kocák a fiaztató épületben kerülnek elhelyezésre. A megszületett malacok 28 hete-

sen kerülnek át az utónevelő épületbe, innen pedig 30 hetesen a hízlaldába. A hízók értékesítésre kerül-

nek. 

Az állatállomány elhelyezése:  

 - Egyedi és csoportos és kocaszállás:   

Befogadó képesség: 136 db egyedi állás, 192 db csoportos elhelyezés.  

 - Battériás és fiaztató épület:   

Befogadó képesség: battéria épület: 1710 db malac (19 x 90 férőhelyes terem), fiaztató épüle:t 78 db 

koca  

 - Hizlalda: 2 darab lagúnás rendszerű hizlalda:  

 Befogadóképessége 2040 db hízó (6x 340 férőhelyes terem)  

 - Karantén épület: Kizárólag a beteg állatok kerülnek ide. 

A takarmányt zárt szállító járművel, ömlesztve szállítják a telepre. A takarmányt a tartályos tehergépko-

csikról közvetlenül a zárt silókba fejtik át. A silók feltöltése zárt rendszerben, pneumatikusan történik. A 

táp behordása és elosztása automatikus rendszerű berendezésekkel történik.  

A tartástechnológia hígtrágyás rendszerű. Az istállóépületek mindegyike részben rácspadlós, melyek 

alatt lagúnák kerültek kialakításra. Az ólak beton padozatáról naponta letolják a hígtrágyát. A lagúnákban 

összegyűlt hígtrágya a gravitációs trágyacsatornákon keresztül a hígtrágyatározóba kerül. 

A kialakított hígtrágya tározó kapacitása: 1 db 6.600 m
3
-es HDPE szigetelésű földmedrű tározó. 

Éves mennyisége: kb. 5.500 m
3
/év hígtrágya és 1-2 t/év szilárd fázis. A hígtrágya kihelyezése tartályko-

csival történik mezőgazdasági területekre. 

A telepen keletkező állati tetemek melléktermékként kerülnek gyűjtésre, majd elszállításra. Az állati mel-

léktermékek műanyag zsákkal bélelt 240 literes konténerbe gyűlnek. A konténerek beton padozatú, zárt 

épületben kerülnek elhelyezésre.   

 A műanyag konténerek rendszeres elszállítását a telepről az ATEV Kft. végzi. 

A sertéstelepen csak a fiaztató és az utónevelő épületekben történik fűtés, szükség szerint az évszaknak 

megfelelően. A fűtést földgázzal üzemelő kazánok biztosítják. 

A szellőztetés éjjel-nappal is történhet. Az istállókban üzemelő ventilátorok biztosítják a szükséges lég-

cserét. 

Az érintett település: Nyírbogát Község 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

A tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a dokumentáció szerint a szennyezőforrások hatá-

rától számított 453,65 m, a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete a telephely mértani közép-

pontjától számítva a nappali időszakban 74 m-re, az éjjeli időszakban 42 m-re elhelyezkedő, körcikkek 

által lefedett terület. 

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvé-

delmi Főosztályának honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. 

alatti székházának hirdetőtábláján 2020. augusztus 26-tól - 2020. szeptember 18-ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezet-

védelmi és Természetvédelmi Főosztályán ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
 –

12
00

 13
00

 –16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/4471-2020 webcímen, valamint Nyírbogát Község 

Önkormányzatánál tekinthető meg. A betekintés módjáról részletes információt a környezetvédelmi ható-

ságnál, vagy Nyírbogát Község Jegyzőjénél lehet kapni. 

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

tenni Nyírbogát Község Jegyzőjénél, vagy a környezetvédelmi hatóságnál. 

Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nincs folyamatban. 

A Főosztály az összes adat ismeretében határoz, és 

 megadja az egységes környezethasználati engedélyt, vagy 

 elutasítja a kérelmet. 


