
 

 

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FÔOSZTÁLY  

KOMPLEX ENGEDÉLYEZÉSI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS NYILVÁNTARTÁSI OSZTÁLY  

4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14.  4400 Nyíregyháza, Pf.: 246.  Telefon: (42)598-930   

E-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu  Honlap: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu 

 

 

 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási 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 az AGRO-CITY Mezőgazdasági Zrt. (4401 Nyíregyháza, Ilona-tanya Pf.: 

21.), mint környezethasználó meghatalmazásából Dr. Forgácsné Háda Noémi kérelmére egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárás indult a Nyírtelek, 041/45 hrsz.-ú ingatlan alatti 

sertéstelep és biogáz üzem (Telephely KTJ szám: 100355092) üzemeltetésére kiadott 5991-13/2018. 

számú jogerős egységes környezethasználati engedély módosítása (jelentős módosítás) 

tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 2043/2021. 

Az eljárás megindításának napja: 2021. április 23. 

Ügyintézési határidő: 105 nap 

Az ügyintéző neve: Aranyász Péter 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 598-934 

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. november 15. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A tevékenység helye, közvetlen környezete: 

A telep Nyíregyházát elhagyva kb. 4 km-re a 38-as főút mellet Nyírtelek határában található. A telephely 

közvetlen közelében ÉK felől a 38-as főútvonal található, Észak felé ipari létesítmények, D-DK irányában 

pedig a nyárfás elhelyező található. A lakóépületek Keletre, Nyíregyháza irányban 1000 m-t meghaladó 

távolságra, míg D-DK-i irányban 800 m-re találhatók. A legközelebbi lakóépület ÉNy-i irányban a 

telekhatártól 130 m-re található, a tevékenység legészakibb pontjától (keverő medence) 226 m-re. 

A tevékenység által igénybevett Nyírtelek, 041/45 hrsz.-ú ingatlan, összterülete: 59.293 m
2
. 

A telephelyen folytatott sertéstartás tevékenység és biogáz üzem működtetése a Főosztály által kiadott 

5991-13/2018. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. 

A telephely jelenleg az alábbi engedélyezett sertésférőhely kapacitással rendelkezik: 

Kiépített termelési kapacitás: 

Megnevezés: Férőhely: 

Hízó:  3.600 db 

Kan: 6 db 

Koca: 668 db 

Kocasüldő: 520 db 

Szopós malac: 2.066 db 

Utónevelt malac: 2.400 db 

Technológia: A sertéstartás során alkalmazott technológia hígtrágyás (lagúnás) rendszerű. 



 

 

 

Az engedélyes a sertéstelep bővítését tervezi, fiaztató, utónevelő és hizlalda kialakításával. 

A bővítés során új istálló épület épül, valamint a meglévő istállóépületek egy része kerül bővítésre. 

A bővítés után a telephely az alábbi sertésférőhely kapacitással fog rendelkezni: 

 

A telephelyen található biogáz üzem technológiájában, működtetésében, kapacitásában változás nem 

következik be. 

A tervezett bővítés kivitelezési munkálatainak, valamint az üzemeltetésre vonatkozó részletes 

technológiai leírás a közleményhez mellékelt dokumentációban találhatók. 

A tevékenységgel érintett település: Nyírtelek. 

Hatásterülettel érintett település: Nyírtelek, Nyíregyháza. 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai a benyújtott dokumentáció alapján: 

A bővítést követően a telephely levegőtisztaság-védelmi szempontból rendelkezik a legnagyobb 

kiterjedésű hatásterülettel. A telephely szagvédelmi hatásterületét a diffúz forrás (D1) együttes határától 

mérten határozták meg. A hatásterület határa a diffúz forrás szélétől mérték fel, legkissebb távolsága 

110 méter, legnagyobb távolsága pedig 210 méter. 

Országhatáron átterjedő környezeti hatások: Országhatáron átterjedő környezeti hatás nem várható. 

A tervezett beruházás részletes leírását, valamint a környezeti hatások részletes értékelését a 

mellékelt dokumentáció tartalmazza. 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. 

sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2021. november 15-től 2021. december 7-ig megtekinthető. Az 

üggyel kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 
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), valamint a tevékenység és annak hatásterületével érintett 

települések Jegyzői által meghatározott helyen. A betekintés módjáról a Főosztálynál és az érintett 



 

települések Jegyzőinél lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és mellékletei elektronikus úton 

a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/2043-2021 webcímen 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 Főosztályon 

észrevételt lehet tenni. 

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. 

 

Nyíregyháza, 2021. november 15. 


