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1. Előzmények 
 

1.1. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban 
 

 49/2010 (VIII. 17.) számú határozat, Hodász Nagyközség Településszerkezeti tervének 
és szerkezeti terv leírásának elfogadásáról 
 

 12/2010 (VIII. 17.) számú rendelet, Hodász Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozás Tervének elfogadásáról 

 
1.2. Átnézeti térkép 
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Átnézeti térkép (kivágat) 

 
(Forrás: saját szerkesztés)  
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1.1. A beavatkozási terület leírása: 

 
1. beavatkozási pont: 
 
A beavatkozási terület Hodász nagyközség közigazgatási területének északi részén, a 027/2 
hrsz út – 058 hrsz-ú út (Hodász – Jármi között mg. összekötő út) – közigazgatási határvonal – 
056/13 hrsz – 028 hrsz-ú út által közrezárt tömbben helyezkedik el. 
 

 
 (Forrás: FÖMI adatszolgáltatás) 

 
A módosítás során új beépítésre szánt terület kerül kialakításra, nagyüzemi állattartó telep 
kialakításának céljából. 
 
A terület a Hodász és Jármit összekötő mg. összekötő út mellett, annak északi oldalán 
helyezkedik el. Jármi belterületétől 1,8km-re, Hodász belterületétől 3,2 km-re fekszik. A 
területtől északra az M3-as autópálya és a 49. sz. főút halad, 1,5-2,0 km távolságra. A területtől 
délre és északra jelentős kiterjedésű erdőtársulások vannak. 
 
A Beruházó 2020. szeptember 29-én környezeti hatástanulmányt és egységes 
környezethasználati engedély iránti kérelmet nyújtott be a Főosztályra a Hodász, 057/101-
112; 057/139; 057/140 és 057/189 hrsz. alatti ingatlanon végezni tervezett intenzív 
sertéstartás tevékenységre vonatkozóan, egyidejűleg kérte a környezeti hatásvizsgálati és 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevontan történő lefolytatását. 
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Természetvédelmi szempontból a területtől északra elhelyezkedő ökológiai hálózati elem, 
folyosó található cca. 500 méterre a legközelebbi pontjához. 
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Részlet a beruházás építészeti engedélyezési tervdokumentáció műszaki leírásából: 
(Tervező: Stalltechnik-B Service Kft.; H-1016 Budapest, Zsolt utca 10/B Fsz. 1.) 
 
Általános ismertetés: 
Építtető új, korszerű sertéstelep építését tervezi, melyet két ütemben kíván kialakítani. Az 
ingatlan Hodász település külterületén található. A jelenlegi telekkontúr több ingatlan 
összevonásából alakult ki, hogy alkalmas legyen az építtető elképzeléseinek, ill. egy korszerű 
állattartó telepkövetelményeinek kielégítésére. E sertéstelep terveinek elkészítésére kapott 
irodánk megbízást a következő tervezési program szerint. 
 
Tervezési program: 
 -új sertéstelep tervezése, mely a következő építményeket, ill. épületeket tartalmazza: 
 -1 db malacnevelő épület tervezése 6400 férőhely kialakításával 
 -1 db tenyészistálló épület tervezése 1250 férőhely kialakításával 
 -1 db boncoló és dögégető épület 
 -2*5500 m3 –es hígtrágya tároló földmedrű szigetelt műtárgy 
 -~ 130-150 m3 –es időszaki trágya aknák 
 -1 db tüzivíztározó 
 -1 db hídmérleg 
 -takarmány silók és azok lemezalapozása 
 -belső úthálózat (beton, ill. zúzottkő), parkolók, kerítések 

 -épületek alatt trágya gyűjtő lagúna rendszer tervezése szükséges monolit vasbeton 
szerkezetből 

 -épületek szerkezete: egyedi horganyzott acél vázszerkezet, szendvicspanel oldalfal és 
tető burkolattal 

 -költségkeret: konkrét összeg nélkül, átlagos költségvetésből elkészíthető 
 -akadálymentesítés: nem igény 
 -fűtés: tartályos gázról ellátott gázkazánokkal 
 -vagyonbiztonsági elvárások: a területet el kell kerítéssel határolni, ill. riasztó és 

kamerarendszer készítendő 
 -épületeket víz, villany, gáz és szennyvíz közművekel kell ellátni 
 -parkolók létesítése: OTÉK előírása szerint 
 -Telepen egy időben dolgozó max. létszám 8-9 fő. 
 

A fenti tervezési programnak megfelelően megtervezett új épületek korszerű technológiával 
felszerelve készülnek a mellékelt részletes technológiai leírás szerint. Az épületegyütteshez 
tartozó szociális épületekben kap helyet a ~8-9 várhatóan itt dolgozó fő számára tervezett 
fekete-fehér mosdó-öltöző rendszer. Ide kapcsolódóan készül iroda, munkaközi pihenő, telepi 
ruhák mosására mosó lehetőséget biztosító helyiség, stb. 
Az így létesülendő sertéstelep teljes körűen alkalmas lesz a tervezett állatlétszám ellátására, a 
keletkező trágyamennyiség előírások szerinti kezelésére, illetve tárolására. 
 
A tervezett új épületek vasbeton, illetve szendvicspanellel burkolt szerelt oldalfalakkal, 
horganyzott acél oszlopokkal és rácsos tartókkal készül. Padozata lagúnarendszerre helyezett 
beton, ill. műanyag rácspadló. 
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Az épületek helyiségei egy középfolyosón keresztül közelíthetőek meg. Homlokzati falakon lévő 
cellás polikarbonát bevilágító felületeken keresztül a szükséges bevilágítási arány biztosított. 
Épületek szellőzését alsó légcsatornás szellőzők (friss levegő utánpótlás) és tetősíkba épített 
elszívó kürtők biztosítják. 
Minden épületben H+M vízvételi lehetőség lesz kialakítva. 
Trágya gyűjtésére tervezett lagúna rendszer mélysége a telepítésre kerülő technológia alapján 
lett meghatározva. 
E lagúnából a trágya PVC csőhálózaton keresztül vezethető el a 2*5500 m3 –es hígtrágya 
tárolóba. Ennek kapacitása kielégíti az időszaki trágyatárolásra vonatkozó előírásokat. 
A telep teljes területét kerítés fogja körül venni, ill. belső kerítés szakaszok válasszák el 
egymástól a fekete-szürke-fehér zónákat. 
Telep megközelítése új útcsatlakozásról lesz biztosított. Ezen úthoz való csatlakozásról, ill. 
annak feltételeiről szóló közútkezelői hozzájárulást a dokumentációhoz csatoljuk. 
Ezen a bevezető betonozott belső útszakaszon a gépjárművek számára kerékfertőtlenítő, 
higiéniai kapu, ill. mérlegelés is lesz kialakítva. 
Tervezett új épületekbe beszerelésre kerül sertés technológia külön technológiai leírásban lesz 
részletezve. 
A tervezett állattartó telepnek a környezetre gyakorolt hatásának ismertetésére külön 
környezetvédelmi fejezet készült, melyet a dokumentációhoz csatoltunk. 
 
TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS: 
AZ épületekben a tervezett dolgozói létszám időszakosan 8-9 fő. 
Funkciók: 
A tervezett épület funkciója sertések fiaztatása, malacnevelés ipari módszerekkel. 
Kapacitás: 1250 férőhelyes tenyészépület és 6400 férőhelyes malacnevelő. 
Szociális ellátás: 
A dolgozók részér fekete-fehér rendszerű öltöző, valamint az ehhez kapcsolódó zuhanyzó-WC 
blokk a tervezett épületekben biztosított. A ruhák tárolására az öltözőben szabványos fém 
szekrényben van lehetőség. 
Takarítás: 
A sertésistálló épületekben időszakos vizes takarítása a felületeket nagynyomású tisztító 
berendezéssel lesz végezve. A technológia szerinti fertőtlenítés külön előírás szerint. A 
lagúnában tárolt hígtrágya a csatorna záró fedél eltávolításával történik. Két lagúnánként egy 
átömlő nyílás lesz kialakítva így a záró fedés váltott eltávolításával az átöblítés biztosított. 
Istállóban és szociális részben H+M vízvételi lehetőség lesz kialakítva! 
Szellőzés: 
Alsó légcsatornán keresztül érkező előtemperált levegővel, ill. elszívókürtőkkel készül. 
Trágyakezelés: 
Az épületek lagúna szintjén összegyűlő trágya ürítéskor a 140 m3 –es időszaki tárolóba kerül. 
Innen homogenizálás után szivattyúval a hígtrágya a 2*5500 m3 –es tárolóba kerül, 
elszállításig. 
Telep körben kerítéssel elkerített. Beléptetés gépjármű esetén a kerékfertőtlenítőn és 
fertőtlenítő kapunk keresztül. Személyzeti beléptetés fekete-fehér öltözőn keresztül.” 
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Részletek a kiviteli tervdokumentációból: 
Helyszínrajz: 
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Tenyészistálló: Déli homlokzat: 

 
 

Észak-nyugati homlokzat: 

 
 

Dögégető: Észak-nyugati homlokzat 
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Dél-nyugati homlokzat: 
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Hatályos Külterületi Szabályozási terv részlete 

 
 
A módosítás tervezete az érintett területen 
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2. Beavatkozási pontok ismertetése (A módosított tervi részek minden esetben előzetes tervezetek, azok tájékoztató jellegűek!)  

1. 

A tervezési feladat A terv, illetve program célja Terület (ha) 
A módosítás lényege és az eredeti tervhez, illetve 

programhoz mért jelentősége 

Jelenlegi 
területhasználat, 

(műv. ág) 

Jóváhagyott területhasználat, 
övezet, HÉSZ 

Hodász közigazgatási területének északi részén, a 027/2 hrsz 
út – 058 hrsz-ú út (Hodász - Jármi) – közigazgatási 
határvonal – 056/13 hrsz – 028 hrsz-ú út által közrezárt 
tömbben, állattartó telep kiépítésének elősegítése. 

Építési övezeti átsorolás mezőgazdasági általános terület 
övezetéből, különleges mezőgazdasági üzemi terület 
építési övezetbe állattartó telep elhelyezhetőségének 
támogatásaként, valamit általános mezőgazdasági 
területből erdőterület övezetbe történő átsorolás az 
előbbiek biológiai aktivitási értékének 
kompenzációjaként. 

19,43 Új beépítésre szánt terület kialakítása mezőgazdasági 
általános övezetből. Az eredeti programot nem módosítja, 
alapvetően a gazdaságfejlesztés célkitűzését támogatja. 

- beépítésre nem 
szánt terület 

- Mezőgazdasági általános terület – 
szántó (Ma) 
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Szab keretet tevékenységek későbbi megvalósítása lehetőségeinek a tevékenység telepítési helyére, jellegére, méretére, 
működési feltételeire vagy természeti erőforrás felhasználásának mértékére, helyére, elosztására vonatkozóan: 

Nem, hatása nincs 

Befolyásol más tervet vagy programot, azokra vonatkozóan előírásokat, szempontokat tartalmaz, vagy bármilyen más 
módon hatással lehet másik terv, illetve programra: 

Nem 

Fontos a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából, különös tekintettel a fenntartható fejlődés elősegítésére: 
Nem, hatása nincs 

Vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti problémák vannak: 
Nem 

Van jelentősége a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából: 
Nincs 

V
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A
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K

 Időtartama, gyakorisága és bekövetkezésének valószínűsége, visszafordíthatósága alapján: 
Állandósult hatást vált ki. 

Összeadódhatnak vagy felerősíthetik egymást: 
Nem 

Az országhatáron átterjednek: 
Nem 

Olyan környezetei változásokat idézhetnek elő, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek: 
Nem 

Nagyságrendje és területi kiterjedése alapján: 
A településhez mértéhez viszonyítva nagy kiterjedésű (a határain nem nyúlnak át a hatásai) és nagyságrendű. 

Olyan területet érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű védettséget élveznek: 
Nem 

Feltételezhetően a 2/2005 (I. 11) Korm. rendelet 4. számú melléklet 3.5.2 és 3.6.2 pontjaiban felsorolt következményeket 
idézik elő: 

Nem 
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A környezeti elemek, rendszerek vagy a kulturális örökség szempontjából különleges: 
Nem 

A területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § s), t), u) pontjai] elérő vagy azt meghaladó igénybevétel, kibocsátás, 
illetve szennyezettség van: 

Nincs 

A terület hasznosítása, használata intenzív: 
A terület hasznosítása alapvetően megváltozik, a terület használatának intenzitása jelentős mértékben növekszik a jelenlegi 
állapothoz képest. A terület intenzív használatának jellegét, megjelenését jelentősen tompíthatja az üzemi terület 
környezetében elhelyezkedő erdő területek. 
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2. Környezeti értékelés 

A környezeti vizsgálatot - szükségessége esetén - a következő tematika alapján kívánjuk 
lefolytatni. A vázolt tematika a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletével megegyező 
tartalmú, azonban attól kismértékben eltérő formai szerkezetben. 
 
1. Bevezetés 
 
1.1. Tematika, tartalomjegyzék 
1.2. A terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése 
1.3. A terv és a változatok rövid ismertetése 
1.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság előzetes 
véleményeinek és észrevételeinek figyelembe vétele, az indokok összefoglalása 
 
2. A terv összefüggése más releváns tervekkel, programokkal 
 
2.1. A terv koncepcionális alapját jelentő településfejlesztési koncepció és fejlesztési 
határozatok bemutatása és elemzése a környezeti értékelés szempontjából 
2.2. A terv összefüggése más egyéb releváns tervekkel és programokkal 
2.3. A releváns tervek és programok összevetése, ütköztetése a terv koncepciójával és céljával, 
környezeti szempontú konzisztencia vizsgálata 
 
3. A környezeti állapot feltárása (a terv megvalósulása előtti vagy a terv meg nem valósulása 
esetén) 
 
3.1. A település környezeti elemeinek és rendszereinek ismertetése, a környezetállapot 
ismertetése, természeti területek bemutatása 
3.2. A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása 
3.3.  A fennálló környezeti konfliktusok, tájhasználati konfliktusok, problémák leírása és 
mindezek várható alakulása, ha a terv nem valósulna meg 
 
4. A terv megvalósítása esetén a várható, a környezetet érő hatások, környezeti 
következmények előrejelzése (közvetlen és közvetett környezeti következmények) 
 
4.1. Jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén különös tekintettel, a 
környezeti elemek és rendszerek megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának, 
fejlesztésének lehetőségeire 
4.2. A közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén 
4.3. Értékelési módszer alkalmazása 
4.4. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer 
korlátai, nehézségek, az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok 
 
5.  A környezeti következmények alapján a terv és a változatok értékelése, a környezeti 
szempontból elfogadható változatok meghatározása, a változatok közötti választás indokai, 
a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása 
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6. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások 
elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a tervben szereplő 
intézkedések környezeti hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges 
intézkedésekre 
 
7. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, 
szempontokra, amelyeket a terv által befolyásolt más tervben illetve programban 
figyelembe kell venni 
 
8. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokra 
vonatkozóan a tervben szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb 
szükséges intézkedésekre 

 
9. Összefoglaló 
 
A környezeti vizsgálat lefolytatásáról szóló döntés megalapozásához az Önkormányzat kéri a 
környezet védelméért felelős szervek véleményét a környezeti vizsgálat szükségességéről és a 
tervezett tematikáról. A környezet védelemért felelős szervek véleményének kikéréséhez a 
2/2005.  (I.11.) az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormány- 
rendelet alapján állítottuk elő a tervmódosításra vonatkozó tájékoztatást. 
 

A kormányrendelet 4. § (4) bekezdése szerint az önkormányzat 15 napos véleményadási 
határidőt állapít meg és döntéséhez az általa megadott határidőre beérkezett véleményeket 
veszi figyelembe. 
 
A környezet védelméért felelős szervek, melyek a környezeti vizsgálat folyamatában részt 
vesznek: 
 
- a környezetvédelemre kiterjedően: 

környezetvédelmi hatóság  
 

- természet és tájvédelemre kiterjedően: 
nemzeti park igazgatóság és természetvédelmi hatóság 
 

- környezet- és település-egészségügyre kiterjedően: 
közegészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 

 
- a felszíni és a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelmére kiterjedően: 

vízvédelmi és vízügyi hatóság 
 

- erdővédelemre kiterjedően: 
megyei kormányhivatal erdészeti feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal 
 

- az épített környezet védelmére kiterjedően: 
az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 

 


