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KÖZLEMÉNY 
 
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b.) pontjának és (3) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti 

a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon a MÉKER Befektetési és Tanácsadó Kft. 

(4700 Mátészalka, Erkel F. u. 78/A. – KÜJ száma: 100 269 732), mint környezethasználó kérelmére 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult 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 jogerős egységes környezethasználati engedély módosítása (jelentős változtatás) 

tárgyában.  

 
A kérelem tárgya: Mátészalka, Meggyesi u. 2. szám, 0119/5-9 és 0120/6 hrsz. alatti sertéstelep 
bővítésének (sertés férőhelynövelés) egységes környezethasználati engedélyezési eljárása.  

Iktatási szám: 710/2019. 

Az eljárás megindításának napja: 2019. október 30. 

A kérelem rövid ismertetése: 

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

tevékenységet végez, melyhez a környezetvédelmi hatóság 3335-13/2017. sz., 10022-7/2015. sz., 4784-

8/2015. sz., 1377-19/2015. sz. és 1839-34/2014. sz. határozatokkal módosított 1839-20/2014. 

ügyiratszámon egységes környezethasználati engedélyt adott ki. 2019-ben megtörtént a sertéstelep 

ötéves teljes körű felülvizsgálata, mely alapján a Főosztály a tevékenységet felülvizsgálta, majd a 

meglévő engedélyét és annak módosításait egységes szerkezetbe foglalva a 710-23/2019. számú 

határozatával egységes környezethasználati engedélyt adott ki. 

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 létszám 

bővítéssel kapcsolatban a MÉKER Kft. mint engedélyes, egységes környezethasználati engedély 

módosítás iránti kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályra. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

Levegőtisztaság-védelem: 

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.  
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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  109 

D11  10. Hizlalda  104 

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.  

Zajvédelem: 

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 működési 

hatásterületen várhatóan zajtól védendő létesítmények nem lesznek. 

A hatásterülettel érintett település: Mátészalka 

A közlemény közzétételének időpontja: ___________________ 

 

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

Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2019. november 12-től 2019. 

december 04.-ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

-12
00

, 

szerda 8
00

 -12
00

, 13
00

 -16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/710-2019 webcímen, valamint 

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatalában is megtekinthető. A betekintés módjáról részletes 

információt a környezetvédelmi hatóságnál, vagy Mátészalka Város Jegyzőjénél lehet kapni. 

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

tenni Mátészalka Város Jegyzőjénél, vagy a környezetvédelmi hatóságnál. 

Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nincs folyamatban. 

 

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A. § (12) bek. értelmében az összes adat 

ismeretében határoz, és 

 kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes 

környezethasználati engedélyt, vagy 

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

tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket. 

 


