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Értesítés eljárás megindításáról

HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Főosztályunkon a Végh
és Végh Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43.) kérelmére 2015. november 30-án eljárás indult a Végh
Róbert, Pakod Nándormajor sertéstelep egységes környezethasználati engedélyezésének
vonatkozásában.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.
Az ügy tárgyának rövid ismertetése
Vég Róbert egyéni vállalkozó, Pakod, Nándor major 02130 hrsz. alatti telephelyen nagy létszámú
állattartást, intenzív sertéstenyésztést folytat, a 409-5/8/2010.I. számú határozattal egységes
szerkezetbe foglalt, többször módosított egységes környezethasználati engedély alapján. Az engedély a
jogerőre emelkedéstől 10 évig érvényes, ezért a telephelyen folytatott tevékenység teljes körű
környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációja benyújtásra került.
A telephelyen 32 db épület található, melyből 21 épületben sertéstenyésztés történik. A fiaztatás,
malacnevelés és hízlalás is történik. Az ólak nagy részében (19 épületben) az állattartás hígtrágyás
tartástechnológiával történik. A jelenlegi férőhely szám 25 071 férőhely.
Az engedélyes fejlesztési célja a 2 db korszerűtlen almos tartástechnológiájú istálló elbontása, és a
helyére egy korszerű 1200 férőhelyes laguna rendszerű hizlalda építése. A további fejlesztési cél egy
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290 m -es alapterületű tehergépkocsi beálló egy 95 m - es szerelőműhely valamint egy 21,93 m -es
2
műhely, és egy 14,10 m -es raktár épült építése.
A telephelyen a padozatok vízzáró betonnal kerültek kialakításra. A padozatok az istállók hosszanti fala
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mellett, a laguna rendszer irányába lejtenek. A telephelyen a hígtrágya tárolására 2 db 6000 m -es és 1
3
db 7000 m -es hígtrágya tároló szolgál. Hígtrágya tározók mellett jelentős tározási kapacitást jelent még
az istállók laguna rendszere is. Az állattartó telepen az esetleges szennyezések feltárása érdekben 3 db
monitoring kút üzemel.
Vélelmezett hatásterület
A Pakod Nándormajori sertéstelep Zala megyében Pakod község külterületén a 02130 hrsz-ú területen
fekszik. É-i irányban megközelíthető a Zalaegerszeg Sümeg településeket összekötő 7328 számú útról.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 2. 9701 Szombathely, Pf.: 183
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A legközelebbi vízfolyás a Nagytilaji patak és a Zala folyó, melyek a telephelytől Ny-i és D-DK-i irányban,
körülbelül 500 és 2.000 m távolságra folynak. A sertéstelephez képest a legközelebbi lakóház DK-re az
Endes-majorban (700 m), illetve D-re Pakod község belterületén (1.250 m) található. Az állattartó telep
és a nevezett lakóházak között szántóföld, illetve a major mellett egy kisebb erdő van. A Ny-i irányban
mintegy 1.700 m-re helyezkedik el Nagytilaj község belterülete.

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe Főosztályunkon az alábbi helyen és időpontokban
tekinthetnek be:
Szombathely, Vörösmarty u. 2. II. emelet, 217. szoba
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Felkérem az érintett település jegyzőjét, hogy a hirdetményt tegye közszemlére, illetőleg a helyben
szokásos módon is tegye közzé.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a hirdetmény szövege Főosztályom földszinti hirdetőtábláján, valamint
honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) is megtekinthető.
A hirdetményt kapja:
1. Pakod Község Önkormányzata, 8799 Pakod, Csány László u. 2.

Szombathely, 2015. december
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nevében és megbízásából:

dr. Szentiványi Beatrix
főosztályvezető - helyettes

