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H A T Á R O Z A T 
 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály, környezetvédelmi hatóság) a 

Tranzit-Food Kft. (4028 Debrecen, Simonyi út 23. – KÜJ száma: 102 595 143) részére, a Nyírgelse, 

Debreceni út 1. szám - Nyírgelse, 012/33, 012/35 hrsz. és Nyírmihálydi, 013/1 hrsz. - alatt lévő vízi szárnyas 

vágóhíd (Telephely KTJ szám: 100 426 222) üzemeltetésére kiadott 458-25/2017., 458-17/2017. sz. 

határozattal módosított 356-29/2016. számú egységes környezethasználati engedélyt a felülvizsgálati 

dokumentáció alapján a következők szerint 

módosít ja :  

 

A rendelkező rész I. „Környezethasználó adatai” fejezet a környezethasználó székhelyének változása okán – 

hivatalból – az alábbiak szerint módosul: 

I. 

Környezethasználó adatai 

Környezethasználó neve: Tranzit Food Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság 

A cég rövidített elnevezése: TRANZIT FOOD Kft. 

Székhelye: 4028 Debrecen, Simonyi út 23. sz. 

KÜJ száma: 102 595 143 

 

A II. fejezet „Telephely adatai” fejezet az alábbiak szerint módosul: 

II. 

Telephely adatai 

Telephely címe:   4362 Nyírgelse, Debreceni út 1. 

Telephely helyrajzi számai: Nyírgelse, 012/35, Nyírmihálydi 013/1 

EOV koordinátái:  X = 271 230, Y = 870 270 

Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer szerint: 

Telephely neve:   víziszárnyas vágóhíd 

KTJtelephely szám:   100 426 222 

 

Létesítmény neve: vágóhíd  

KTJIPPC létesítmény szám: 100 714 897 

Helyrajzi száma: Nyírgelse 012/35, hrsz. 

EOV koordinátái: X= 271280, Y= 870310 
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Szennyező források: 

Szennyező forrás  

Megnevezése 

EOV koordináták 

X(m) Y(m) 

Kazánház P3, P4 pontforrás 271 132 870 249 

Kazánház P7 pontforrás 271 241  870 353 

P8 pontforrás/V5 ventillátor 271 237 870 330 

P9 pontforrás/V6 ventillátor 271 249 870 324 

P10 pontforrás 271 323 870 377 

Elszívó ventilátor I 271 314 870 340 

Elszívó ventilátor II 271 315 870 338 

Elszívó ventilátor III 271 316 870 336 

Elszívó ventilátor IV 271 317 870 334 

Elszívó ventilátor V 271 318 870 332 

Elszívó ventilátor VI 271 249 870 324 

Elszivó ventilátor VII 271 250 870 325 

Elszivó ventilátor VII 271 252 870 328 

Hűtő aggregátor  271 281 870 390 

Ammóniatartály 271 277 870 390 

Állati eredetű melléktermék gyűjtő 271 323 870 371 

Pakura tároló 271 160 870 300 

Veszélyes hull. tároló 271 138 870 255 

Szedár átemelő/ kom. szv. akna 271 185 870 222 

Kétszintes ülepítő/kom.szv akna 271 170 870 224 

Nyers szennyvízátemelő 271 333 870 380 

Fizikai-kémiai tisztító 271 312 870 370 

Előtisztított szv. átemelő 271 316 870 386 

Biológiai tisztító 271 328 870 425 

Tisztított szennyvíz átemelő 271 310 870 431 

Kommunális hulladékgyűjtő 271 120 870 257 



3 

 

 

Vegyszertároló raktár 271 193 870 313 

Hordós tároló 271 141 870 241 

 

 

 

A III. fejezet „Engedélyezett tevékenység adatai” fejezet az alábbiak szerint módosul: 

III. 

Engedélyezett tevékenység adatai 

 

 

Tevékenység: 

Megnevezés: baromfi feldolgozás (vágás, darabolás, melléktermék kezelés, hűtés, csomagolás, 

fagyasztott áru és konyhakész termék előállítás, tárolás) 

Besorolás: 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 9.1 pontja: 

„vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással” 

TEÁOR kód: 1012 – baromfihús feldolgozása, tartósítása 

NOSE-P kód: 10503 – élelmiszerek és italok gyártása 

Kiépített kapacitás:  32.500 t/év (130 tonna/nap) vágott súly kapacitással 

 

Kapcsolódó, kisegítő tevékenységek: vízellátás, hőenergia biztosítás, fűtőanyag és vegyi anyag tárolás, 

eszközfertőtlenítés, rekeszmosás, keletkező melléktermék és hulladék gyűjtése-átadása, 

szennyvízkezelés.     

 

Technológia: 

A telephelyen folytatott fő tevékenységek a következők: 

 baromfi feldolgozás évi 32.500 t/év kapacitással (vágás, darabolás, hűtés, csomagolás: 

zsugorfóliázás, fagyasztott áru valamint konyhakész termék előállítás pácolással, előízesítéssel, 

kacsasütés); 

 fagyasztva tárolás: 115 tonna/nap fagyasztási kapacitás mellett max. 6000 tonna tároló kapacitással; 

 melléktermék kezelés (húspép, csontpép előállítás, zsírsütés, tollmosás-szárítás, csomagolás) 

Kapcsolódó, kisegítő tevékenységek: 

 energiatermelés: 2 db VIESSMANN Vitoplex 200 típusú kazán és 3 db Certuss Universal 1500 

típusú gyorsgőzfejlesztő berendezés, tüzelőanyag: földgáz; 

tartalékként: 2 db HO típusú, Láng gyártmányú gőzkazán, 3HO5/12 típusú kazán, 3HO4/12 típusú 

kazán; a tüzelőanyag F 60/120-as, kis kéntartalmú pakura; 

Sütőüzemben 7 db RATIONAL SCC WE 202 típusú egyenként 90 kW teljesítményű gázsütő 

berendezés, a Tollüzemben 2 db UKK-030 Termo olaj kazán 300 kW összeteljesítménnyel. 

A hidegenergia előállítását biztosító hűtőberendezés ammónia hűtőközeggel, kétfokozatú 

kompresszióval üzemel; 

 fűtőanyag, vegyi anyag tárolás: pakura tárolása 2 db, beton alapon, kármentőben elhelyezett, föld 

feletti, álló, szimpla falú acél tartályban; hordós olajféleségek tárolása külön zárt helyiségben a 

telephely DNy-i részén; vegyi anyagok (vas(III)-szulfát, nátronlúg, preastol, chemipur, hypo) 

vegyszertároló raktárban; 
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 szennyvízkezelés: a technológiai szennyvíz ívszitás előszűrése, fiziko-kémiai majd biológiai 

tisztítása; a tisztított szennyvíz bevezetése nyomóvezetéken a Kállai (VII) főfolyás 50+900 fkm 

szelvényébe. 

A vágóhíd létesítményei: 

Helyiség megnevezése Meglévő 

         m
2
 

Tervezett 

m
2
 

 Központi irodaépület: 831  

Kazánház és raktárépület:    1 434  

TMK-mosoda-műszakianyagraktár épület: 844  

Feld. üzem hűtőraktárral épület összesen: 

  Megbontva:                              Hűtőház:    

                                                 Gépház energiaellátás: 

                                                       Vágóhíd feldolgozó üzem: 

11 396 

5 608 

354 

5 434 

 

Kartonraktár épület:  1 600  

Porta épület 30  

Élőáru fogadó-pihentető épület: 795  

Biológiai szennyvíztisztító építmény 840  

Kácsa sütő üzem 998  

Gázkazánház: 71  

Nyitott-fedett tároló szín 504  

Mélyhűtőház árukiadókkal 5 275  

Szociális blokk áttelepítése dohányzóval 200 100 

Kacsa sütő üzem bővítés  1 250 

Biológiai szennyvíztisztító bővítés  400 

tűzivíz tározó   1 400 m
3
 

Vágánycsarnok átalakítása hűtő, - és       

technológiai terekké 
1 600 

 

Toll üzem   1 070 

Éllőárú szállító  tiszta rekesz tároló  254 

Összesen: 37 814 3 074 
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Az alkalmazott technológia megfelelése az elérhető legjobb technikának: 

 Az üzem tanúsított környezetirányítási rendszerrel rendelkezik; Certop MSZ ISO 14001. 

 Évente egyszer a munkát végzők környezetvédelmi oktatásban részesülnek. 

 Minden évben tervszerű karbantartásokat végeznek. A berendezések működésének rendszeres 

ellenőrzése és az alkatrészek cseréje; szivárgások észlelése, golyós szelepek cseréje. 

 Vízfogyasztásmérést az alábbi helyeken végeznek: 

 Nyersvíz kitermelés: a mélyfúrású kutakból való kitermelés mérőórán keresztül történik. 

 A technológiába bemenő szűrt (tisztított) víz mérését főmérőn keresztül mérik. 

 A telepen a keletkező szociális és technológiai szennyvizet, illetőleg a csapadékvizet külön gyűjtik és 

kezelik. 

 A technológiai szennyvíz kezelésénél szennyvíz-előtisztító rendszert alkalmaznak. Előtisztítás: a 

technológiai szennyvizet ívszitán megszűrik. 

 Technológiai szennyvíz kezelése fiziko-kémiai és biológiai eljárással, amelynek során biztosított a 

befogadóba vezetett szennyvíz szervesanyag és szennyezőanyag tartalmának minél nagyobb arányú 

csökkentése. 

 A szállító eszközöket kézi szerszámokkal először szárazon tisztítják. Meleg vizes nagynyomású 

berendezéssel utólag vizes fertőtlenítő oldattal lemossák. 

 A tárolótartályok túlfolyás elleni védelme érdekében a technológiai szennyvíz puffer tartályban szintjelző 

található. Hangjelzéssel jelzi az engedélyezett szint elérését. 

 A pakura és tüzelőolaj tartályok kármentővel rendelkeznek. 4 éve nem használják. A tartályok jelenleg 

üzemen kívül, leürítve, kimosva állnak. 

 A hűtőajtók hőszigeteltek és elektromos záródásúak, a fagyasztó tárolótérnél ki- és betároláshoz HAFA 

kapuval felszerelt expediáló rámpa van kialakítva, ami biztosítja a hűtéshez termelt energia hatékony 

felhasználását. A hatékony energiafelhasználást biztosítja továbbá az üzem által készített 

energiaracionalizálási terv. 

 A hűtési rendszerek hatékonyabbá tétele érdekében a hűtő kompresszorok kondenzátorait korszerű 

kondenzátorokra cserélték. A hűtőkompresszorok meghajtása frekvencia-váltóval szabályozott 

fordulatúak, villamos energia megtakarítás céljából.  

 A hűtési folyamatokat az üzem energiagazdasági és készáruk minőségvédelmi szempontjából úgy 

időzítik, hogy a készáru előhűtése, vagy gyorsfagyasztása azonnal megtörténjen. 

 A gőz és vízhálózat szakaszolt rendszerű. 

 A forró víz előállítását termosztát szabályozza. A gépek leválaszthatóak és önszabályzók, számítógép 

vezérlésűek. 

 Az üzemben világítástechnika racionalizálása érdekében a világítótestekben az égőtípusok cseréje 

során folyamatosan LED tip világító fényforrás alkalmazására térnek át. A nem folyamatosan használt 

helyiségekben mozgásérzékelős világítótestek alkalmaznak. 

 Az állati melléktermékek rövid idejű tárolására a telepen zárt konténerekben gyűjtik, folyamatosan 

elszállítják. A vágóhídon nem marad állati melléktermék. 

 Bűz audit: A telephelytől 450 m-re lévő lakott területről panasz bejelentés nem érkezett. A felülvizsgálat 

során a bűzkibocsátás hatásterületét számítással meghatározták. 

 Zártszekrényes szállítójárművek felépítménye tűzihorganyzott és rozsdamentes acél. A létesítmény 

padozata, és a falak moshatóak. 

 A tároló területek rendszeres tisztítását műszakonként legalább egyszer elvégzik. 

 A zajhatások vizsgálata okán zajkibocsátási becslést, számítást végeztek. 

 A telep a jogszabályban valamint az engedélyben zajvédelmi előírásoknak megfelel. 

 A tüzelőberendezések földgáz tüzelőanyaggal üzemelnek. 

 Az állati melléktermékek szállítását zárt fémtartályokban végzik. 

 A telepen nem történik villamos energia előállítása. A telepen hőenergia előállítása csak saját célra 

történik, továbbértékesítés nincs. 

 

IV. 
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A tevékenység végzésének feltételei 

A rendelkező rész IV. szakasz 1. Általános előírások az alábbi ponttal egészül ki: 

1.4. Az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenység - „vágóhidak 50 

tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással” – bővítés utáni működésének 

megkezdésének időpontját, a tevékenység megkezdését megelőzően legalább 8 nappal írásban 

be kell jelenteni a Főosztályhoz. 

 

A rendelkező rész IV. szakasz 3. Levegőtisztaság-védelem alábbi pontjai  módosulnak: 

A rendelkező rész 3.1. pontja az alábbiakra változik: 

3.1. Helyhez kötött légszennyező pontforrások 

3.1.1. A létesítmény légszennyező pontforrásaira vonatkozó adatok: 

jele Megnevezés Magasság Berendezés jele, Teljes 

névleges bemenő 

hőteljesítménye 

P4 Pakurás 3HO 5/12 gőzkazán kéménye 11 m T4 4.000 kWth 

P6 Pakurás 3HO 4/12 gőzkazán kéménye 21 m T6 3.200 kWth 

P7 Gázkazán kémény  9 m Teljes névl. bemenő hőtelj.: 

3.718 kWth 

/T7 1.006 kWth 

T8 1.006 kWth 

T9  350 kWth 

T10 350 kWth 

T11 1.006 kWth/ 

 

P10 Gázkazán kémény  8 m T12 300 kWth 

T13 300 kWth 

P8 Gázsütők elszívó kürtője 9 m E8 630 kWth 

P9 Gázsütők elszívó kürtője 9 m E9 630 kWth 

 
A tüzelőberendezések kategóriába sorolása: I. kategóriájú tüzelőberendezés. 

3.1.2. Kibocsátási határértékek 

1. technológia (tüzelőanyag: tüzelőolajtól eltérő folyékony tüzelőanyag) 

P4 Pakurás 3 HO 5/12 gőzkazán kéménye  

P6 Pakurás 3 HO 4/12 gőzkazán kéménye  

Légszennyező anyag 

 

Kibocsátási határértékek 

(mg/Nm
3
) 

Kén-dioxid (SO2) 1700 

Nitrogén-oxidok (NOx) 450 

Szilárd anyag 80 

Szén-monoxid (CO) 175 

Megjegyzés: A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 3% oxigéntartalmú füstgázra 

vonatkoznak. 

2. technológia (tüzelőanyag: gázhalmazállapotú tüzelőanyagok) 

P7 Gázkazán kémény 

P10 Gázkazán kémény 
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Légszennyező anyag 

 

Kibocsátási határértékek 

(mg/Nm
3
) 

Kén-dioxid (SO2) 35 

Nitrogén-oxidok (NOx) 350 

Szilárd anyag 5 

Szén-monoxid (CO) 100 

Megjegyzés: A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 3% oxigéntartalmú füstgázra 

vonatkoznak. 

3. technológia: víziszárnyas sütés 

P8 Gázsütők elszívó kürtője 

P9 Gázsütők elszívó kürtője 

Légszennyező anyag 

 

Kibocsátási határértékek 

(mg/Nm
3
) 

Nitrogén-oxidok (NOx) 500 

Szén-monoxid (CO) 500 
Megjegyzés: 

A mg/m
3
-ben kifejezett kibocsátási határértékek 5,0 kg/h vagy annál nagyobb tömegáram esetén érvényesek. 

 

A rendelkező rész 3.2.6. pontja az alábbiakra változik: 

3.2.6. A P8, P9 pontforrásoknál alkalmazott szűrők megfelelő karbantartásáról folyamatosan gondoskodni 

kell, a szűrő csere időpontját az üzemnaplóba be kell jegyezni.  

Az EKHE 3.3.1. pontja az alábbiakra változik: 

3.3.1. A P4 és P6 légszennyező pontforrások kibocsátásának meghatározására a környezethasználónak a 

tüzelőberendezések pakurával történő üzemeltetésének ideje alatt, legalább ötévente egyszer 

emissziómérést kell végeznie. A mérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyvet a mérést követő 30 

napon belül kell a Kormányhivatal részére megküldeni. 

A P7 jelű légszennyező pontforrás kibocsátásának meghatározására a környezethasználónak 

ötévenkénti gyakorisággal emisszió mérést kell végeznie. A következő emisszió mérés határideje: 

2019. április 9. A mérésről készült Vizsgálati jegyzőkönyvet a Légszennyezés Mértéke adatlaphoz 

csatoltan kell a Kormányhivatal részére megküldeni a tárgyévet követő év március 31-ig. 

A P10 jelű légszennyező pontforrás kibocsátásának meghatározására a környezethasználónak első 

ízben a tüzelőberendezések üzembe helyezést követő 3 hónapon belül, azt követően ötévenkénti 

gyakorisággal emisszió mérést kell végeznie, a mérési jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon 

belül kell megküldenie a Főosztály részére. A tüzelőberendezés üzembe helyezésének időpontját a 

Főosztályra be kell jelenteni. 

A P8, P9 jelű légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzése történhet méréssel, számítással, 

műszaki becsléssel, anyagmérlegek készítésével.  

 A számítással történő ellenőrzést csak a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői 

tevékenységről szóló jogszabály alapján, a levegőtisztaság-védelem részszakterületen szakértői 

jogosultsággal rendelkező szakértő (levegőtisztaság-védelmi szakértő) végezheti. 

 

A rendelkező rész IV. szakasz 5. Természetvédelem pontja az alábbiak szerint módosul: 

5.1 A telep tájba illesztését többszintű takarófásítás (elsőrendű fafajok, másodrendű fafajok, cserjék) 

alkalmazásával meg kell oldani a telephely ingatlanán belül, elsősorban azokon a telekhatár részeken, 

ahol jelenleg nem található takarófásítás a telepen kívül. A takarófásítás létrehozása során az invazív 

(pl.: akác, amerikai kőris, bálványfa, zöldjuhar) és idegenhonos (pl.: nemesnyár, nyugati ostorfa, 
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japánakác) telepítése csak abban az esetben fogadható el, amennyiben termőhely-feltárási 

szakvélemény igazolja, hogy tájhonos fafajok alkalmazása a szélsőséges termőhelyi viszonyok miatt 

nem lehetséges, egyéb esetben tájhonos fa-és cserjefajok nemesítetlen változatait kell alkalmazni. 

Amennyiben tájhonos fa-és cserjefajok telepítésére a termőhely nem alkalmas, ezért idegenhonos fajok 

alkalmazása szükséges, abban az esetben is kerülni kell az invazív fajok alkalmazását. A 

takarófásítást legkésőbb az engedély jogerőre emelkedésétől számított 1 éven belül szakszerűen 

(talajelőkészítés majd csemeteültetés) el kell telepíteni, és a telep üzemelési ideje alatt fenn kell tartani 

(ápolás, pótlás). 

5.2 A telephely körül kialakított védőfásítást alkotó növények rendszeres utógondozásáról (öntözés, 

gyomtalanítás, pótlás, stb.), a védőfásítás fennmaradásáról a környezethasználónak gondoskodnia kell. 

A telep egyéb zöldfelületeinek rendszeres karbantartását, gondozását (kaszálás, nyírás, 

gyommentesítés, stb.) is biztosítani kell. A telep zöldfelületeinek rendszeres karbantartását (kaszálás, 

nyírás, gyommentesítés) biztosítani kell. 

5.3 A rágcsálók irtására olyan természetvédelmi szempontból elfogadható módszert kell alkalmazni, 

amellyel megelőzhető a környező területek ragadozóinak károsodása. Az elpusztult rágcsálók tetemeit 

az irtást követően össze kell gyűjteni. 

5.4 Földmunkák során, a munkagödörben az esetlegesen megjelenő védett kétéltű vagy hüllő fajok 

eltávolításáról a betemetés előtt gondoskodni kell. 

 

A rendelkező rész IV. szakasz 7. „Szakhatósági előírások” pontja helyébe a következő előírások lépnek: 

7. Szakhatósági előírások: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 

12-14.) 36500/1680-2/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírások: 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 458-25/2017. és 458-17/2017. számú határozatokkal módosított 356-

29/2016.számú egységes környezethasználati engedély módosításához az alábbi előírások betartása 

mellett hozzájárul: 

7.1. A megvalósítandó bővítés vízilétesítményeinek kialakítása és üzemeltetése vízjogi engedély köteles a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 28.§ (1) bekezdése alapján: „Vízjogi engedély szükséges - 

jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve 

vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá 

annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési 

engedély). 

A bővítés megvalósításához kapcsolódó vízellátást, víztisztítást, szannyvíztisztítást, szennyvíz- 

és csapadékvíz elhelyezést, tűzivíz ellátást szolgáló vízilétesítmények kialakítása csak a 

vízügyi hatóság által kiadott jogerős vízjogi létesítési engedély, az üzemeltetése jogerős vízjogi 

üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg.  A vízellátást, víztisztítást, szannyvíztisztítást, 

szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezést, tűzivíz ellátást érintő vízilétesítményekre vonatkozó 

vízjogi létesítési engedély beszerzését kezdeményezni kell a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságnál legkésőbb a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság jelen eljárásban 

meghozott döntésének jogerőre emelkedését követő 60 napon belül.  

Az érvényes vízjogi létesítési engedély alapján megvalósított vízilétesítmények üzemeltetését 

csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedély birtokában lehet megkezdeni.   

7.2. A vízilétesítmények üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a telephely egyedi kutas 

vízbeszerzésére, vízellátására, víztisztítására, szennyvíztisztítására, szennyvíz és csapadékvíz 



9 

 

 

elhelyezésére, valamint talajvízfigyelő kútjaira kiadott mindenkori érvényben lévő jogerős vízjogi 

üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani.  

7.3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a tevékenységet, a trágya tárolását, 

a szennyvizek, a csurgalék- és csapadékvizek elvezetését, elszikkasztását a környezet szennyezését 

és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talajon keresztül a felszín alatti víz ne 

szennyeződjön, a felszín alatti víz állapotában a tevékenység ne okozzon a 6/2009. (IV.14.) KvVM-

EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket 

meghaladó minőség romlást. A tevékenységek végzésénél a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani.  

7.4. A környezethasználó köteles a csurgalék- és szennyvízgyűjtő, a szennyvíz tisztító-, tároló és elvezető, 

a szennyvíziszap kezelő és tároló, valamint kármentő létesítmények műszaki állapotát, vízzáróságát, 

zártságát rendszeresen ellenőrizni, az ellenőrzés tényét és eredményét dokumentálni, valamint 

biztosítani, hogy azokból elszivárgással, túlfolyással szennyezőanyag a környezetbe ki ne juthasson!  

7.5. A fenti ellenőrzéseket, azzal kapcsolatos beavatkozásokat, javításokat stb. az éves jelentés 

keretében, valamint az egységes környezethasználati engedély ötéves felülvizsgálatában hiteles 

dokumentumok csatolásával igazolni, értékelni kell. 

7.6. A tisztított szennyvíz felszíni befogadóba vezetésénél a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú 

melléklet „Időszakos vízfolyás befogadó” szerinti komponenskörből az alábbi kibocsátási 

határértékeket kell betartani: 

Komponens Kibocsátási területi 
határérték 

pH: 6,5 – 9 között 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk: 75 mg/l 

Biokémiai oxigénigény BOI5: 25 mg/l 

Összes szervetlen nitrogén öNásv: 40 mg/l 

Összes nitrogén: 50 mg/l 

Ammónia-ammónium-nitrogén: 10 mg/l 

Összes lebegőanyag: 50 mg/l 

Összes foszfor, Pösszes: 5 mg/l 

Szerves oldószer extrakt (olajok, 
zsírok): 

5 mg/l 

7.7. A tisztított szennyvízkibocsátás mennyiségi-minőségi ellenőrzését, az azzal járó adatszolgáltatást a 

mindenkori érvényben lévő, jóváhagyott önellenőrzési tervben foglaltak betartásával kell végezni.  

7.8. Tilos a kerékfertőtlenítőben keletkező és egyéb szennyezett vizek csapadékvíz rendszerbe történő 

bevezetése, elszikkasztása!  

7.9. A telephelyen keletkező csapadékvizek elszikkasztásánál úgy kell eljárni, hogy a telephelyen belül 

lévő szikkasztásra igénybevett területeken a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a 

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi 

határértékeket meghaladó minőségi romlást ne okozzon.  

7.10. A csapadékvíz elvezető művek tisztításáról, karbantartásáról gondoskodni kell.   

7.11. A környezethasználó köteles a talajvíz mintavételi helyek biztonságos és állandó elérhetőségét 

biztosítani.  
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7.12. A telephelyi tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon kisérésére, ellenőrzésére 

a talajvíz minőségét akkreditált mintavételek és akkreditált laboratórium által végzett vizsgálatok útján 

rendszeresen ellenőrizni kell.   

7.13. A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon kisérésére, ellenőrzésére a talajvíz 

minőségét akkreditált mintavételek és akkreditált laboratórium által végzett vizsgálatok útján 

rendszeresen ellenőrizni kell. A talajvízfigyelő kutak vizsgálatát évente egy alkalommal április 

hónapban kell elvégezni, majd a vizsgálati eredményeket a vízszintmérési adatokkal együtt, a 

mintavételt követő hónapban május 15-ig a vízvédelmi hatóságnak elektronikus úton meg kell küldeni 

az OKIR szakrendszerbe MIR-K adatlap kitöltésével és az akkreditált mintavételi és a vizsgálati 

jegyzőkönyvek elektronikus csatolásával.  

Az éves vízvizsgálatoknak a pH, elektromos fajlagos vezetőképesség, nitrogénformák (ammónium, 

nitrit, nitrát), foszfát, szulfát és klorid tartalom meghatározására kell kiterjednie.  

Az adatszolgáltatást a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízvédelmi hatóság felé a 219/2004. (VII. 

21.) Korm. rendelet 34.-35. § szerinti FAVI rendszer Környezethasználati Monitoring alrendszerén 

kell teljesíteni. A FAVI elektronikus adatszolgáltatás rendjére, a kötelezettség végzésére vonatkozó 

információk a http://web.okir.hu/hu/ weboldalon találhatók.   

7.14. A talajvíz vizsgálati eredmények alapján a tevékenység talajvízre gyakorolt hatását évente, az éves 

jelentés keretében, valamint az egységes környezethasználati engedély ötéves felülvizsgálatában ki 

kell értékelni, és tájékoztatás céljából a környezetvédelmi hatóság által meghatározott időpontig 

tájékoztatás céljából meg kell küldeni a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is.  

7.15. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (8) bekezdése alapján, a tárgyévben a részletes FAVI 

adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást - az anyagforgalomban bekövetkezett 25 %-nál 

nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden esetben - a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal 

a FAVI rendszeren keresztül be kell jelenteni a területileg illetékes vízvédelmi hatóság felé, a 

tárgyévet követő év március 31-ig.  

7.16. A használaton kívül helyezett bakhátas nyárfás szennyvízelhelyező telepre szennyvíz 

kijuttatása tilos! A bakhátas nyárfás szennyvízelhelyező telep használatba vételéhez a 

környezethasználónak rendelkeznie kell az arra vonatkozó jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel.  

 

A 458-25/2017., 458-17/2017. sz. határozattal módosított 356-29/2016. számú egységes 

környezethasználati engedély rendelkező részének a jelen módosítással nem érintett előírásai 

változatlanul érvényben maradnak. 

Az eljárás során eljárási költségként az eljárás igazgatási szolgáltatási díja merült fel, melynek megfizetésére 

az ügyfél köteles. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 600.000,- Ft, melyet az ügyfél megfizetett, egyéb 

eljárási költség nem keletkezett. 

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon emelkedik 

jogerőre. 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a 

Főosztályhoz 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.  

 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak a jelen határozat elleni 

fellebbezés keretében támadható meg. 
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A fellebbezése díjköteles, a díj mértéke 300.000,-Ft.  

Természetes személyek és civil szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: 6.000,- Ft.  

Fellebbezés esetén a fellebbezési eljárás díját a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar 

Államkincstárnál vezetett 10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a 

fellebbezés benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. 

A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról illetve a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet. 

I N D O K O L Á S 

A Főosztály a 356-29/2016. számú határozatában adott egységes környezethasználati engedélyt az 

TRANZIT-FOOD Kft. (4026 Debrecen, Simonyi út 28.) részére, Nyírgelse, Debreceni út 1. szám alatti 

víziszárnyas vágóhídi tevékenységre. Az engedély a rendelkező részben megadott előírások betartása 

esetén a jogerőre emelkedésének napjától (2017. január 3.) számított 11 évig érvényes. 

A 356-29/2016. számú egységes környezethasználati engedély jogerőre emelkedése után a 458-17/2017. 

és a 458-25/2017. számú határozatokkal módosítva lett. 

A Tranzit-Food Kft. (4028 Debrecen, Simonyi út 23.) 2017. november 24-én érkezett kérelmében a 4362 

Nyírgelse, Debreceni út 1. szám alatt lévő vízi szárnyas vágóhíd üzemeltetésére kiadott 356-29/2016. számú 

egységes környezethasználati engedély módosítására (termelési kapacitás bővítése, takarófás teljesítési 

idejének meghosszabbítása, adatokban bekövetkezett változás) irányuló kérelmet nyújtott be a 

Főosztályhoz. 

Az engedélyezett vágott súly 22 409 t/év,(102 t/nap) fagyasztva tárolás 115 t/nap fagyasztási kapacitást, 

növelni szeretné. Napi 130 t/nap vágott súlyt terveznek.  A termelést változatlanul 2 műszakban folytatnák, 

az engedélyezett technológia betartásával.  

A környezethasználó a bővítésre vonatkozó eljárást a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 

rendelet) 20/A. § (8) bekezdés a) pontja alapján kezdeményezte a Főosztálynál, tekintettel arra, hogy a 

tervezett bővítés az egységes környezethasználati eljárás szempontjából jelentős változásnak minősül a 

Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pont alapján. 

A kérelem elbírálására irányuló eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: díjrendelet) értelmében 

igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke a díjrendelet 3. számú melléklet 10.1. alszám alapján (mint 

a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A § (8) bekezdés szerinti egységes környezethasználati engedély 

jelentős változtatása) a 5. pontban - élelmiszeripar - foglalt díjtételnek, vagyis 1.200.000 Ft-nak az 50 %-a, 

azaz 600.000,- Ft. 

Az igazgatási szolgáltatási díjat Tranzit-Food Kft. a Főosztály 458-29/2017. sz. végzése alapján megfizette. 

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdése értelmében a nyilvánosság biztosítása 

érdekében, a kérelem benyújtását követően a hivatalában, valamint honlapján az eljárás megindításáról 

közleményt tett közzé, valamint a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton közzétette. Egyidejűleg 458-

32/2017. számú iratában megküldte a hirdetményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye 

szerinti település, Nyírmihálydi és Nyírgelse települések Jegyzőinek, akik gondoskodtak a hirdetmény 
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közhírré tételéről. A közzététel időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan nem érkezett észrevétel sem a 

Főosztályhoz, sem a település jegyzőjéhez. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (3) 

bekezdés b) pontja alapján a Főosztály a 458-33/2017. ügyszámú levelében tájékoztatta az eljárás 

megindításáról a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztályát, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóságot és az ingatlan tulajdonosát, mint ismert ügyfelet. 

A Főosztály a benyújtott kérelmet megvizsgálta és megállapította, hogy az nem felel meg 2004. évi CXL. 

törvény (továbbiakban: Ket.) 36.§ (1) bekezdésében, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletében, 

valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 5. §-ban foglalt követelményeknek. A 

Főosztály a hiányosságok okán a 458-34/2017. számú végzésével hiánypótlást írt ki 2018. január 20.-ai 

teljesítési határidővel az ügyfél részére. Az ügyfél a hiánypótlásban foglaltakat a végzésben meghatározott 

határidőn belül (2018. január 18-án) teljesítette a Főosztály felé. 

A Főosztály a 423-4/2018. számú végzésében, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) 

bekezdése, valamint a rendelet 5. sz. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján szakhatóságként a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste meg a hatáskörébe tartozó 

szakkérdések vizsgálatával kapcsolatban. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-

14.) .) 36500/1680-2/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedélyezési eljárást lezáró 

határozat kiadásához feltételekkel hozzájárult. Előírásait a határozat rendelkező részének IV. szakasz 7.1-

7.16 pontjai tartalmazzák, amely indokolása az alábbi: 

„A Főosztálytól 2018. január 30-án 423-4/2018. számon szakhatósági megkeresés érkezett a 

Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, a Tranzit-Food Kft. (4028 Debrecen, Simonyi út 23.)  által kérelmezett, 

a Nyírgelse 012/35 hrsz és Nyírmihálydi 013/1 hrsz alatti ingatlanon lévő víziszárnyas vágóhíd 

üzemeltetésére kiadott 458-25/2017. és 458-17/2017. számú határozatokkal módosított 356-29/2016. számú 

egységes környezethasználati engedély módosításának (tevékenység jelentős módosítása) ügyében indult 

eljárásban.  

A Főosztály az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásában az alábbi szakkérdésekben kérte a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának megadását:  

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján: 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, 

valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve 

határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a 

tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol 

(vízgazdálkodási hatáskörben eljárva)”  

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és 

mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e 

(vízvédelmi hatáskörben eljárva)”  

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az egységes környezethasználati engedély kiadásához a rendelkező 

részben foglalt előírásokkal hozzájárult, tekintettel arra, hogy a tevékenységhez kapcsolódó vízgazdálkodási 

és vízvédelmi követelmények az előírások maradéktalan betartásával biztosíthatók. Vízbázis, illetve 
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vízvédelmi szempontból a telephelyen folytatott tevékenység az előírások maradéktalan betartása esetén, a 

felszíni és felszín alatti vizekre jelentős terhelést nem okoz, a károsító hatás kizárható. A tevékenység az 

árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.  

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiakat állapította meg: 

 A telephely kijelölt, vagy becsült ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetet nem érint.  

 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7. §-ával és 2. számú 

mellékletével összhangban a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi térkép 

alapján a telephely érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen helyezkedik el.  

 Vágóhíd vízbeszerzését 3 db mélyfúrású kút biztosítja. Az 1/a. jelű kút a 2725-6/2014. 11001-

5/2010., 2387-11/2010., 8870-5/2009., 362-64/2001. és 362-76/2002. számú határozatokkal 

módosított 362-6/1995. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel, a 2. jelű kút a 2724-7/2014., 11002-

5/2010., 2388-8/2010., 8871-4/2009., 362-76/2002. és 362-64/2001. számú határozatokkal 

módosított 3230-53/1968. számú, a 4. jelű kút az 1904-7/2014. számú határozattal módosított 7225-

12/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik (érvényességi idejük: 2024. augusztus 

15.).  

 A vízbeszerzést biztosító mélyfúrású kutakból a nyersvíz vas-mangán- és arzén mentesítés után 

magastározóba, illetve vízelosztó hálózaton át kerül a vízhasználati helyekre.   

 Az üzemeltető a telephely egyedi kutas vízellátásra, vízkezelésre, szennyvíztisztításra, szennyvíz- 

és csapadékvíz elvezetésére a 4633-12/2017., 5012-10/2017., 189810/2014., 10998-8/2010. és 

2384-12/2010. számú határozatokkal módosított 58421/2009. számú vízjogi üzemeltetési 

engedéllyel rendelkezik (érvényességi idejük: 2020. szeptember 1.).  

 Az ipari és szociális szennyvizek, csapadékvizek elvezetése egymástól elválasztott zárt 

csatornahálózatok útján biztosított.  

 A különböző mennyiségű szennyvizeket a technológiai szennyvíz átemelőbe vezetik, ahonnan a 

nyomócső biztosítja a szennyvíz továbbítását az előtisztító technológiai berendezéseire.  

 A szennyvíz előtisztító mű a ketrec- és kocsi mosásból származó, illetve a szennyezett övezetből 

összegyűjtött csapadékvizet csak megfelelő kezelés után - zsírfogás és ülepítés - képes fogadni. A 

megkívánt tisztítási hatásfok az előkezelő műtárgyak rendeltetésszerű üzemeltetésével érhető el. Az 

előkezelt szennyvíz átemeléssel kerül a biológiai tisztító műtárgyakra. Biológiailag megtisztított víz, 

nyomóvezetéken jut a befogadó Kállai VII vízfolyásba.  

 A telepen keletkező szociális szennyvíz közvetlenül a kétszintes ülepítő műtárgyba folyik, majd az 

átemelőbe ahonnan szippantó kocsival hordják el a nyíradonyi szennyvíztisztító telepre.  

 Az üzemben keletkező szociális szennyvizek külön csatornahálózaton kerülnek összegyűjtésre. 

Szociális szennyvíz kétszintes ülepítőben kerül előtisztításra, majd szippantó kocsival hordják el a 

nyíradonyi szennyvíztisztító telepre.  

 A telephelyen keletkező szennyezetlen csapadékvizek részben a telephelyen belül elszikkasztásra 

kerülnek, részben a Gelse-Nagyréti szivárgóba kerülnek bevezetésre.  

 A szennyezett övezetben keletkező csapadékvizek a technológiai szennyvízzel együtt kerülnek 

kezelésre, elhelyezésre.  

 Az üzemi területen, a terület ÉNy-i részén 2009-ben létesült az F-8. jelű talajvízfigyelő kút, amely az 

üzemi tevékenység okozta esetleges talajvízszennyezés megfigyelését szolgálja, különös tekintettel 

a közeli Nyírmihálydi-Nyírgelse Közös Vízmű becsült vízbázisára.  
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 A Nyírmihálydi 012/9 hrsz-ú földterületen lévő F4 jelű figyelőkút eltömedékelésére vonatkozóan a 

Tranzit-Food Kft. rendelkezik a 5176-9/2017. számú vízjogi megszüntetési engedéllyel, melynek 

érvényességi ideje 2019. december 31.  

 Az üzemi területen, a terület ÉNy-i részén 2009-ben létesült az F-8. jelű talajvízfigyelő kút, amely az 

üzemi tevékenység okozta esetleges talajvízszennyezés megfigyelését szolgálja, különös tekintettel 

a közeli Nyírmihálydi-Nyírgelse Közös Vízmű becsült vízbázisára.  Az F-8. jelű talajvízfigyelőkút 

üzemeltetésére vonatkozóan a Tranzit-Food Kft. rendelkezik a 2726-5/2014., 9906-6/2011., 10999-

8/2010. és 2385-8/2010.számú határozatokkal módosított 8873-7/2009.számú vízjogi üzemeltetési 

engedéllyel, melynek érvényességi ideje 2024. augusztus 15. Az egységes környezethasználati 

engedélyben foglaltak szerint évente egyszer, április hónapban vizsgált paraméterek pH, elektromos 

fajlagos vezetőképesség, nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát), szulfát, foszfát, klorid.  

 A piaci igények figyelembevételével az üzemeltető a telep kapacitásának megnövelését tervezi 

(vágási kapacitás módosítás, időbeni elkülönítéssel baromfi darabolás, csomagolás, átcsomagolás, 

fagyasztás, előkészített és hőkezelt hús előállítás). A bővítés következtében a telephely vízigénye, 

szennyvízkibocsátása megnő. A víztisztító- és szennyvíz tisztító technológia korszerűsítése is 

megvalósul.  

 Az érvényes vízjogi létesítési engedély alapján megvalósított vízilétesítmények üzemeltetését csak 

érvényes vízjogi üzemeltetési engedély birtokában lehet megkezdeni. A meglévő üzemeltetési 

engedély módosítására vonatkozó kérelemben a megvalósított vízilétesítményeken túl a 

megnövekedett vízigényt, megnövekedett szennyvízmennyiséget, a technológiában bekövetkező 

változásokat stb. is fell kell tüntetni. 

A tevékenység végzésének vízvédelmi feltételeiről, követelményeiről a felszín alatti és felszíni vizek jó 

minőségi állapotának elérése, biztosítása érdekében a vizek szennyeződésének megelőzéséről a felszín 

alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a felszíni 

vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. és 9. §-a alapján 

rendelkeztem.  

A meglévő vízilétesítmények üzemeltetésénél, vízhasználatok gyakorlásánál a vonatkozó vízjogi 

üzemeltetési engedélyekben foglaltak betartását a rendelkező részben foglaltak szerint előírtam.  

A talajvízben mért jellemzők alakulásának nyomon követését szolgáló környezethasználati monitoring 

működtetéséről, a monitoring adatszolgáltatás módjáról, rendjéről a monitoring kutak érvényes vízjogi 

üzemeltetési engedélyében valamint az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak figyelembe 

vételével rendelkeztem.  

A felszín alatti víz veszélyeztetésével, terhelésével járó tevékenységek jellemzőire vonatkozó részletes FAVI 

adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változás bejelentéséről a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § 

(8) bekezdései alapján rendelkeztem.  

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben valamint a vízjogi 

üzemeltetési engedélyekben előírtak betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, valamint a 

technológiai rend betartásával nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni 

vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a felszín 

alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása 

biztosítható.   

A telepi létesítmények gondos üzemletetése, karbantartása, a technológiai fegyelem szigorú betartása 

mellett a szennyezőanyag környezetbe való kijutása elkerülhető, a kültéri csapadékvizek, a felszíni és felszín 
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alatti vizek szennyeződése megelőzhető. A vizek szennyeződésének megelőzésére, kizárására 

vonatkozóan külön előírásokat tettem.  

A felszín alatti vizek igénybevételének, általános állapotának nyomon követésére a leginkább jellemző 

vízkémiai paraméterek (pH, elektromos fajlagos vezetőképesség, nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát), 

szulfát, foszfát, klorid) szolgálnak, ezért ezen komponensek éves vizsgálatát megtartottam.   

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva, az egységes 

környezethasználati engedély módosításához hozzájárult, tekintettel arra, hogy a tevékenységhez 

kapcsolódó vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények az előírások maradéktalan betartásával 

biztosíthatók.  

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 71/2015. (III. 

30.) Korm. rendelet) 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 3. pontjában megállapított 

hatáskörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. 

§ (6) bekezdése szerinti tartalommal adta meg.  

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdése alapján a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül 

köteles megadni.  

A fellebbezési jogról tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam.  

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 

megküldeni szíveskedjen.” 

A Főosztály a 423-3/2018. számú ügyiratában a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. 

számú melléklet I. táblázata alapján, a hatáskörükbe tartozó szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 

Osztályát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, a 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályát kereste meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 

Osztály, az SZ/NEF/00242-2/2018. számú szakmai véleményében az egységes környezethasználati 

engedély módosítása ellen a vizsgálat szakkérdések vonatkozásában kifogást nem emelt. 

Véleményét az alábbiakkal indokolta: 

A Tranzit-Food Kft. (4028 Debrecen, Simonyi út 23.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (4400 Nyíregyháza, Kölcsey 

u. 12-14.) előtt, Nyírgelse, 012/35 hrsz. és Nyírmihálydi 013/1 hrsz. alatt lévő vizi szárnyas vágóhíd 

üzemeltetésére kiadott, többször módosított 356-29/2016. egységes környezethasználati engedélyének 

módosítására irányuló kérelmet terjesztett elő. 

Az eljárás során a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az ügy tárgyához kapcsolódó 

szakkérdések [A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges 

hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, 

felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) 

számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek 

védelmére kiterjedően] vizsgálatára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztályát kérte fel, mely az üggyel kapcsolatos feladatkörrel és szakmai ismeretekkel rendelkezik. 
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A megkereső főosztály által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, 

a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseire a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy a vizi szárnyas vágóhíd üzemeltetése során –a szakértői 

nyilatkozatban közölt adatokat, számításokat figyelembe véve- (amennyiben a szagvédelmi és zajvédelmi 

hatásterület meghatározásánál figyelembe vett kibocsátási értékek a fejlesztést követően ténylegesen a 

megadott nagyságban teljesülnek), ezáltal szignifikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő hatás 

kialakulására -a felülvizsgálati anyagban bemutatott adatok alapján- nem lehet következtetni. 

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (IlI. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) 

bekezdése, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint, míg illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (IlI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján 

állapítottam meg.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, SZ/84/00385-2/2018. 

sz. szakkérdését az alábbiak szerint adta meg: 

„A baromfivágóhíd üzemeltetése során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. § 

(1) bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos mezőgazdaságilag hasznosított területeken a 

talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld vágóhídi szennyvízzel, mosóvízzel, egyéb 

veszélyes és nem veszélyes hulladékkal nem szennyeződhet. 

Talajvédelmi szempontból a baromfivágóhíd bővítésének és további üzemeltetésének - előírásunk betartása 

mellett - a szomszédos mezőgazdasági területekre káros hatása nincs, talajvédelmi szempontból jelentős 

hatás nem várható. 

A 2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről - Tfvt.) 43. § (1)-(2) bekezdése alapján „beruházásokat, 

valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell 

megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei 

ne romoljanak”. 

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2016. évi CL. törvény (az általános közigazgatást 

rendtartásról) 16. § (1) bekezdése és a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 3. § (2) bekezdése rendelkezik. 

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. § (1) 

bekezdése, valamint 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 52. § (1) bekezdése állapítja meg. 

Ezen nyilatkozatot a talajvédelmi hatóság a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) vonatkozó 

előírásainak figyelembevételével, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 28. § (2) bekezdés és az 5. 

számú melléklet I. táblázat 5. pontja, valamint a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás (a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról) 24-27. §-a, illetve az 5 éves felülvizsgálati 

dokumentáció (készítette: Szilágyi József környezetvédelmi szakértő; készült; Nyírgelse, 2017. november) 

alapján adta ki.” 
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A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § 6b) bekezdésének megfelelően a 423-5/2018. számú 

végzésében belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult Nyírgelse és Nyírmihálydi települések 

Jegyzőihez, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez a tervezett 

tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, 

valamint a településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása érdekében.  

Encsencsi Közös Önkormányzati Hivatal a GEL/72-3/2018. számú iratában (Nyírgelse település 

vonatkozásában) az alábbi tájékoztatást adta:  

„A fenti hivatkozási számú jogsegélykérésre válaszolva tájékoztatom, hogy a Nyírgelse, külterület 012/35 

hrsz. alatti ingatlanon a tervezett tevékenység (szennyvíztisztító telep bővítés) 

- Nyírgelse Község hatályos településrendezési eszközeivel 

- és a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással 

összhangban van. 

Ezen belföldi jogsegélyt az eljárás megindításakor hatályos a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. CXL. tv. (Ket) 26. § (1) bek. c) pontja alapján adtam meg, figyelemmel 

Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a település igazgatási területére vonatkozó Helyi 

Építési Szabályzatának megállapításáról szóló módosított 9/2006.(VI. 6.) rendelete vonatkozó részeire.” 

Nyírmihálydi Község Jegyzője a 253-1/2018. számú iratában (Nyírmihálydi település vonatkozásában) az 

alábbi tájékoztatást adta:  

„a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. § 

(1) bekezdése [a)-b)-c)] pontjában foglaltak szerint a belföldi jogsegélyt az alábbiak szerint teljesítem: 

 A tervezett tevékenység a település jelen eljárás időpontjában hatályos településrendezési 

eszközeivel összhangban van. 

 A tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással összhangban van. 

Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatát, Belterületi 

Szabályozási Tervét, Külterületi Szabályozási Tervét a 12/2007. (XI.01.) számú helyi rendeletében fogadta 

el.” 

 

A Főosztály döntését a kérelemben foglaltak, a szakhatóság állásfoglalása, a szakkérdésben adott 

nyilatkozatok, a belföldi jogsegély, valamint a rendelkezésre álló információk alapján a következők szerint 

hozta meg: 

Az engedélyezett vágott súly 22 409 t/év,(102 t/nap) fagyasztva tárolás 115 t/nap fagyasztási kapacitást 

tervezik növelni. 32.500 t/év, (130 t/nap) vágott súlyt terveznek egy évben (250 munkanappal).  A termelést 

változatlanul 2 műszakban folytatnák, az engedélyezett technológia betartásával. 

A 3 000 db/óra kacsa, vagy 1 500 db/óra liba kapacitású vonal, az elmúlt években folyamatos korszerűsítés, 

elhasználódott gépek minőségi cseréjével egy korszerű termelő vonalat képez. Az üzemi berendezések 

/forrázó kád, kopasztó gép, paraffinos rendszer, zsigerelő, szeles előhűtő, daraboló vonal, fagyasztó box / 

vonatkozásában, a vonalkapacitás 3 600 db/óra kacsa illetve 1 600 db/óra liba feldolgozását teszi lehetővé. 

 Éves vágási napok és műszakok száma: 

- 250 nap vágási nap,  

- 15 nap karbantartási leállás/év. 

A bővítés során az alábbi létesítmények (épületek, építmények, bővítések, átalakítások) valósulnak meg: 

- Szociális blokk átépítése dohányzóval 100 m
2
, 

- Kacsasütő üzem bővítés 1250 m
2
, 
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- Biológiai szennyvíztisztító bővítés 400 m
2
, 

- tüzivíz tározó 1400 m
3
, 

- Vágánycsarnok átalakítása hűtő, - és technológiai terekké 

- Toll üzem 1070 m
2
, 

- Élőárú szállító  tiszta rekesz tároló 254 m
2
. 

A bemutatott növeléshez rendelkezésre áll a szükséges nyers víz. A Kft. 30 m
3
/h víztisztító kapacitás 

növeléssel tudja biztosítani az 1 750 m
3
/nap szűrt vizet. A megnövekedett technológia szennyvíz 1 390 

m
3
/nap Biológiai tisztítását, a meglévő tisztító bővítésével napi 1 600 m

3
/nap kapacitással tervezik 

megoldani.  A tisztított szennyvíz továbbra is nyomóvezetéken keresztül a Kállai (VII) főfolyás 50+900 fkm 

szelvényébe vezetik, ami időszakos vízfolyás. Szociális szennyvizet a  Nyíradony Város  telepére szállítják. 

 

A tollmosás tollszárítás technológiája a következők szerint módosul: 

A jelenlegi üzem teljes átalakítását tervezik új modern technológia berendezésekkel. A tervezett bővítés után 

6 500 kg kacsa toll vagy libatoll keletkezik naponta, 2 műszak alatt.  

A tervezett üzemben előmosás AC2-AC6 tip dob szűrő és forgólapátos berendezés összeépítéséből jön 

létre.  

Víztelenítés : Bucher présgéppel.  

Szárítás: a kipréselt nedves toll szárítása termo olaj köpenyfűtésű szárítókban tervezett. BO1-BO6 tip 

A szárított toll zsákolásra kerül, raktározás után, majd értékesítik. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A környezethasználó a telephelyen hulladékkezelési tevékenységet nem végez. 

A tevékenység során veszélyes- és nem veszélyes hulladékok keletkeznek. 

A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik. A felülvizsgálati 

dokumentációban foglaltak alapján a munkahelyi gyűjtőhely és az üzemi gyűjtőhely kialakítása és 

üzemeltetése az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 

szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően történik.  

A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a gyűjtést követően engedéllyel rendelkező kezelő 

részére adják át.  

A települési szilárd hulladékot gyűjtést követően közszolgáltató részére adják át. 

Levegőtisztaság-védelem 

A 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MW th-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 

53/2017. (X. 18.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 

4. § (1) alapján az 1 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű I. kategóriájú tüzelőberendezés 

légszennyezőanyag-kibocsátása az 1. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeket nem haladhatja meg. 

A 4. § (2) bekezdés alapján az 1 MW th és annál nagyobb, de 5 MW th-ot meg nem haladó teljes névleges 

bemenő hőteljesítményű I. kategóriájú tüzelőberendezés légszennyezőanyag-kibocsátása – a (6) bekezdés 

szerinti kivétellel – a 2. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeket nem haladhatja meg, azonban a 4. § 

(2) bekezdése és a 2. melléklet 2030. január 1-jén lép hatályba, ezért a 12. §  (2) bekezdése alapján az 1 

MWth és annál nagyobb, de 5 MW th-ot meg nem haladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű I. 

kategóriájú tüzelőberendezések esetében 2029. december 31-ig az 1. mellékletben foglalt kibocsátási 

határértékeket kell alkalmazni. 

Az előzőek alapján a Főosztály a telephelyen üzemelő P10 légszennyező pontforrás kibocsátási 

határértékeit az FM rendelet 4.§ (1) bekezdés alapján, a P4, P6, P7 légszennyező pontforrásokra 

vonatkozóan a 12.§ (2) bekezdés alapján a rendelet 1. melléklete szerint állapította meg. 

A P8, P9 helyhez kötött légszennyező pontforrások technológiai kibocsátási határértékei a levegőterheltségi 

szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 
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4/2011.(I.14.) VM rendelet 5. § a) pontja alapján a rendelet 6. melléklet 2.2. pont 9. sora alapján kerültek 

meghatározásra. 

A levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 25.§ (2) bekezdése alapján „A területi 

környezetvédelmi hatóság az üzemeltetés során a légszennyező forrás üzemeltetőjét mérésre kötelezheti.” 

A Főosztály a P10 légszennyező pontforrások kibocsátásának időszakos méréssel történő meghatározását 

írta elő az FM rendelet 8.§ (2) bekezdés a) pontja alapján. 

Zajvédelem: 

A telephelyet az észak-keleti és dél-keleti irányból gazdasági területek, északi és nyugati irányból 

erdőterületek határolják. 

A legközelebbi védendő létesítmény a domináns zajforrástól É-K-i irányban kb. 450 m-re helyezkedik el. 

A benyújtott dokumentációban szereplő számítások alapján a telephely legnagyobb zajvédelmi szempontú 

hatásterülete a zajforrások akusztikai középpontjából rajzolt 349 m sugarú kör által lefedett terület. 

Mivel a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, területet, ezért a 

Kormányhivatal a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

10. § (3) a) pontja alapján zajvédelmi előírást nem tett. 

Szállítási tevékenység csak a nappali időszakban történik.  

A szállítás miatti gépjárműforgalom, a megadott szállítási adatok alapján nem okoz 3 dB mértékű járulékos 

zajterhelés-változást a szállítási útvonalon. 

Természetvédelem: 

A tevékenység országos jelentőségű védett természeti területet, valamint Natura 2000 területet nem érint. 

Az ingatlan nem képezi a Nemzeti Ökológiai Hálózat részét. Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján 

megállapítható, hogy a terület fajok és élőhelyek tekintetében jelentős természeti értéket nem képvisel. A 

vizsgált élőhelyeken védett növényfajok egyedei nem kerültek elő. Egyes védett állatfajok megjelenésére 

legfeljebb a közvetett hatásterületen, eseti jelleggel, főként táplálkozás vagy vándorlás okán lehet számítani. 

A megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tevékenység természetközeli élőhely 

megszűnésével nem jár, természetvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem feltételezhetőek. A 

Főosztály a rendelkezésre álló térinformatikai adatok alapján megállapította, hogy a 356-29/2016. számú 

egységes környezethasználati engedélyben a telep telekhatárán belül előírt fásítás nem valósult meg teljes 

mértékben, ezért a takarófásítást legkésőbb az engedély jogerőre emelkedésétől számított 1 éven belül 

szakszerűen (talajelőkészítés majd csemeteültetés) el kell telepíteni, és a telep üzemelési ideje alatt fenn 

kell tartani (ápolás, pótlás). 

A tevékenységgel érintett terület környezetében esetlegesen előforduló ragadozók védelme érdekében, 

valamint a kivitelezés során a munkagödörben megjelenhető védett kétéltűek, hüllők érdekében tett előírást 

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (Tvt.) 43. § (1) bekezdése alapján tettem.  

A Tvt. 7. § (2) pontja szerint: 

A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdeké-ben: 

a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi 

elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai 

összehangolásával történő tájba illesztéséről. 

A tevékenység végzésének helye (a csatolt tulajdoni lapok alapján) telekalakítás következtében a Nyírgelse 

külterület 012/35 és Nyírmihálydi 013/1. hrsz-ú ingatlanon végzi a környezethasználó, ezért a rendelkező 

részben a „Telephely adatai” bekezdés a változásoknak megfelelően módosításra került. 

A Főosztály az egységes környezethasználati engedély kérelemre történő módosításával egyidejűleg az 

egységes környezethasználati engedély rendelkező rész I. „Környezethasználó adatai” fejezet a 

környezethasználó székhelyének címét hivatalból módosította az új székhely címének megfelelően. 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII.25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes 
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környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló 

feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. 

A benyújtott kérelemben illetve dokumentációban a környezethasználó igazolta, hogy a tervezett 

tevékenység folytatásához szükséges feltételek a meglévő, 458-25/2017., 458-17/2017. sz. határozattal 

módosított 356-29/2016. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező Nyírgelse, Debreceni 

út 1. szám - Nyírgelse, 012/33, 012/35 hrsz. és Nyírmihálydi, 013/1 hrsz. - alatt lévő vízi szárnyas vágóhíd 

telephelyen biztosítottak, a technológia az elérhető legjobb technikának a rendelkező részben meghatározott 

feltételek betartása esetén megfelel, ezért a tervezett kapacitásbővítést az egységes környezethasználati 

engedély jelen határozattal történő módosításával engedélyezem. 

A kérelem alapján a Főosztály a 458-25/2017., 458-17/2017. sz. határozattal módosított 356-29/2016. 

számú egységes környezethasználati engedély rendelkező részének II., III. és IV. pontját jelen határozat 

rendelkező részében foglaltak szerint módosította. 

A Főosztály határozatát a fenti jogszabályhelyeken túl a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (8) a) pont, 

(10), (12) bekezdés alapján, a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal, a Ket. 72. § (1) bekezdése szerinti 

tartalommal, a 71. § (1) bekezdésnek megfelelő határozati formában adta ki. 

A Főosztály a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontja, (2) bekezdésében és 13 § (1) c) pontja 

és (2) bekezdésében biztosított hatáskörben, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 9. 

pontjában meghatározott illetékességben járt el. 

A határozat nyilvánosságra hozataláról a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21 § (8) bekezdése szerint 

gondoskodok. A Főosztály az így közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekinti közöltnek és az azt 

követő 15 napon belül van lehetőség a fellebbezés előterjesztésére a Ket. 99. § (1) bekezdése alapján. Ha a 

határozat közlése postai úton történt, akkor a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell 

számítani. 

Az eljárás és a fellebbezés díja a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. § (1)(5)(6)(7) bekezdései és 3. sz. 

melléklete, 10.1 pontja és 5. pontja alapján került meghatározásra. A Főosztály az eljárási költség 

viseléséről a Ket. 158. § -a alapján döntött. 

A hirdetményt a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 21 § (8) bekezdése alapján megküldjük az eljárásban részt vett 

települési önkormányzat jegyzőjének azzal, hogy azt a kézhezvételt követően 15 napon át közszemlére 

tegye. 

Nyíregyháza, 2018. március 29. 

 

 

 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Katona Zoltán 

főosztályvezető-helyettes  
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Értesülnek: 

Jogerő előtt: 

Postai úton (tértivel): 

1. Tranzit-Food Kft. 4028 Debrecen, Simonyi út 23. 

 

Hivatali kapun keresztül (elektronikus tértivevénnyel): 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 

12-14. 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 

Osztály - 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály - 4400 

Nyíregyháza, Kótaji u. 33. 

5. Nyírgelse Község jegyzője 4362 Nyírgelse, Kossuth u. 2. 

6. Nyírmihálydi Község Jegyzője, 4364 Nyírmihálydi, Postakör u. 2.  

7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály - 3527 

Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5. 

8. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 

9. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19. sz. 

10. TRANZIT-KER Zrt., 4028 Debrecen, Simonyi út 23. 

Helyben: 

11. Irattár 

 

Jogerő után: 

12. Tranzit-Food Kft. 4028 Debrecen, Simonyi út 23. + térti 

13. Kötelezés Nyilvántartás; jogerősítés után a jogerősítést végző munkatárson keresztül elektronikus 

úton 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. 

 
 


