
 

 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) 

bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon 

2019. július 24-én a „VÁ-PIG” Állattenyésztő és Kereskedelmi Kft. (4351 Vállaj, 064/10. hrsz.) által 

meghatalmazott MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) kérelmére 

közigazgatási hatósági eljárás indult a Vállaj, 064/10. hrsz. alatti sertéstelep technológiai változtatásának 

előzetes vizsgálata tárgyában.  

 

Az ügy iktatási száma: 7475/2019. 

Az ügyintéző neve: Székelyhidi Ferenc 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930/226 mellék 

Az eljárás megindításának napja: 2019. július 24. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2019. július 24. 

A közlemény közzétételének időpontja:___________________ 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A „VÁ-PIG” Állattenyésztő és Kereskedelmi Kft. (4351 Vállaj, 064/10. hrsz.) 2002-ben megvásárolta a 

korábbi Rákóczi MGTSZ Vállaj, Külterület 064/10. hrsz-ú központi telephelyét, ahol már az 1980-as 

évektől sertésnevelést végeztek. A telephelyen jelenleg a kocák vemhesítése és a malacok nevelése 

folyik. A született malacokat 28 napos korban választják le a kocáktól, majd 90-95 napos korukig rácsos 

battérián nevelik. 

Az üzemeltető 2019-ben a változó piaci igényekhez alkalmazkodva, a gazdaságos működést szem előtt 

tartva a telephelyen 2 db tartásmódot kíván alkalmazni. Az első tartásmód a telephelyen jelenleg is 

alkalmazott technológia, a második tartásmód a hízósertés nevelés, mellyel a Kft. a Vállaj 064/35 hrsz.-ú 

telephelyén végzett tevékenységét kívánja áttelepíteni és folytatni a Vállaj, 064/10. hrsz.-ú telephelyen.  

Így a telep átalakítása után a malac előállítás és a hízó nevelés is egy telepen (Vállaj 064/10 hrsz.) 

történik. A telep épületei nem változnak, csak azok funkciója módosul. Ez elsősorban a fiaztató 

férőhelyek, az egyedi kocaállások és a battériás férőhelyek számának csökkentését jelenti. Ezen 

férőhelyek terhére kerülnek kialakításra a hízó férőhelyek.   

A Vállaj 064/10 hrsz.-ú telephely infrastrukturális adottságai és a telephely lakóterületektől való nagy 

távolsága lehetővé teszi, hogy a Vállaj 064/35 hrsz. alatti telephelyről áttelepítendő hízósertés nevelési 

tevékenység a lakosság zavarása nélkül történhessen. 

A tervezett állatlétszám:  

I. istálló: Hízó 910 db, koca süldő 40 db, koca 64 db 

II. istálló: Hízó 500 db, malac 500 db, koca 166 db, kan 2 db 

III. istálló: Malac 800 db 

A telepen keletkező hígtrágya elhelyezésére 4 medence áll rendelkezésre, összesen 2600 m
3
 térfogattal. 

 

Érintett település: Vállaj 



 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  
Levegővédelmi hatásterület: 
A dokumentációban foglaltak szerint bűzterhelés szempontjából a maximális hatásterület 229 m. 

 

Zajvédelmi szempontú hatásterület: 

A dokumentációban foglaltak szerint a telephely zajvédelmi hatásterületén nincs zajtól védendő 

lakóingatlan, ezáltal az üzemi zajterhelés külön vizsgálata nem indokolt. Az üzemelés fázisában a 

telephely zajkibocsátása a legközelebbi védendő lakóingatlannál határérték alatt marad, a zajterhelés 

érzékszervileg sem lesz érzékelhető. 

 

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a 

Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2019. július 31-től – 2019. 

augusztus 23-ig megtekinthető. 

 

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

Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, 

péntek 8
00

–12
00

, szerda 8
00

 –12
00

 13
00

 –16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/7475-2019 webcímen, 

valamint Vállaj Község Önkormányzatánál tekinthető meg. 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve 

amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására 

vonatkozóan, ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon észrevételt lehet tenni.  

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat: 

„A környezetvédelmi hatóság a határozatában 

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, 

hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint 

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével 

a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú 

melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit, 

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is 

tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti 

kérelem tartalmi követelményeit, 

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá 

sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető 

meg; 

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy 

változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja; 

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, 

ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott 

tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, 

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az 

összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem 

benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési 

engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni; 

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti 

hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó 

előírások figyelembevételével írja elő.” 


