
 

 

 

Ügyiratszám: 218-29/2017.  Tárgy: Az 1559-42/2012. számú jogerős 
egységes környezethasználati 
engedély módosítása 

Ügyintéző: Biróné Pájer Judit 

dr. Farkas Andrea 

 Hiv. szám: - 

Telefon: 42/598-930/155  Melléklet: 1 db 

 

H A T Á R O Z A T 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) a MASTER-GOOD 

Termelő és Kereskedelmi Kft. (4600 Kisvárda, Ipari u. 9. KÜJ: 100322152) meghatalmazásából eljáró 

MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály út 41.) kérelmére a 4600 

Kisvárda, Ipari u. 9. szám alatti Baromfifeldolgozó Üzem (KTJ: 100277646) üzemeltetésére kiadott 218-

4/2017., a 308-36/2016., a 308-6/2016., a 438-1/2015., a 816-34/2013. és a 816-30/2013. számú 

határozatokkal módosított 1559-42/2012. számú jogerős egységes környezethasználati engedélyt 

(továbbiakban: EKHE) az alábbiak szerint 

 

m ó d o s í t j a: 

 

1. Az EKHE II. Telephely adatai fejezet az alábbiakra változik: 
 

Telephely címe: 4600 Kisvárda, Ipari u. 9. 

Az ingatlan helyrajzi száma: Kisvárda 3180/1 

KTJtelephely szám: 100277646 

KTJIPPC létesítmény szám: 101626261 

KTJIPPC létesítmény szám: 102718754 

 

Szennyező források: 

Megnevezése EOV x EOV y 

P5 Kazánkémény V. 321625 875010 

P6 Kazánkémény VI. 321627 875021 

P7 Kazánkémény VII. 321580 875009 

P9 Kazánkémény IX. 321605 875054 

P10 Kazánkémény X. 321612 875060 

P11 Kazánkémény XI. 321614 875062 

P12 Kazánkémény XII. 321634 875234 

P13 Kazánkémény XIII. 321636 875233 

 

2. Az EKHE III. Engedélyezett tevékenység adatai fejezet első öt bekezdése az alábbiakra változik: 

 

1. tevékenység 

Megnevezés: baromfihús feldolgozása 

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

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

TEÁOR kód: 1012’08 baromfihús feldolgozása, tartósítása (Főtevékenység) 



 2 

NOSE-P kód: 105.03 élelmiszerek és italok gyártása 

Kiépített kapacitás: 540 t vágott súly/nap (300 vágási nappal számolva 162.000 tonna/év)  

/A t/év-; t/nap-ban meghatározott kapacitás a vágásra kerülő élő baromfi súlya. A 

megkopasztott, kibelezett, hideg test súlya fej, nyak, máj, zúza nélkül az élősúly 

69 %-a, fejjel, lábbal, nyakkal, májjal, zúzával 82- %-a./ 

2. tevékenység 

Megnevezés: Hőkezelt állateledel (kutyaszalámi) előállítás 

Besorolás: 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 10. pontja: 

  Állati anyagok feldolgozása 

Állati tetemek vagy állati melléktermékek ártalmatlanítása vagy újrafeldolgozása 10 

tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással. 

TEÁOR kód: 10.92 Hobbiállat-eledel gyártás 

NOSE-P kód: 105.14 

Kiépített kapacitás: 60 tonna/nap (300 munkanappal számolva 18.000 tonna/év) 

 

3. Az EKHE III. Engedélyezett tevékenység adatai fejezet A telephely létesítményei bekezdése az 

alábbiakra változik: 

 Meglévő 
létesítmények  

(m
2
) 

Tervezett 
létesítmények 

(m
2
) 

Iroda épület 1 300  

Göngyölegraktár 800  

Kamionmosó 160  

Melléktermék fogadó és 
szennyvíz előtisztító 

 
800 

 

Veszélyes hulladék-gyűjtőhely 70  

Új vízgépház 330  

Új víztárolók 3 db 400 m
3 

 

Szociális épület 1 150  

Vágóüzem 1 500  

Feldolgozó üzem 2 800  

Hűtőraktár 2500  

Üzemanyagtöltő állomás 2 db 30 m
3 

 

Hűtőraktár 2 600  

Élőállat fogadó üzemrészek 
(kétszintes) 

 7 799,90 

2/b jelű mélyfúrású kút Vízikönyvi szám: 2/467-2014. 

4 jelű mélyfúrású kút Vízikönyvi szám: 2/252-1989. 

5 jelű mélyfúrású kút Vízikönyvi szám: 2/478-2015. 

6 jelű mélyfúrású kút tervezett 

Talajvízfigyelő kút Vízikönyvi szám: 2/364-2003. 

PET-FOOD Üzem épület 3 088,67 

 
4. Az EKHE IV. A tevékenység végzésének feltételei fejezet 2. Hulladékgazdálkodás pontja az 
alábbiakra változik: 
 

2.1. A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb 

mértékben érintse, a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon 

környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés 

megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a 

hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását. 
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2.2.  A hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet 

károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne 

okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja 

hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.  

2.3.  A környezethasználó – mint hulladékbirtokos – a hulladék kezeléséről a hulladékkezelőnek, 

hulladék szállítónak, hulladék gyűjtőnek, hulladék közvetítőnek, hulladék kereskedőnek, hulladék 

közszolgáltatónak történő átadása útján köteles gondoskodni. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot 

másnak átadja - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével -, 

meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, 

kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, 

vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele 

megtörtént. 

2.4.  A környezethasználó a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében köteles 

elkülönítetten gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő 

tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos. 

2.5. A környezethasználó a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, 

másnak átadott hulladékról az adott telephelyen köteles nyilvántartást vezetni a vonatkozó 

jogszabály szerinti adattartalommal. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen 

arra, hogy annak alapján az adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és 

a hatósági ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét 

biztosítsa. 

 A környezethasználó a nyilvántartást anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és 

technológiánként, naprakészen köteles vezetni. 

 A környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségét a tárgyévet követő év március 1. 

napjáig köteles teljesíteni, amennyiben a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt 

hulladék összes mennyisége 

 a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot, 

 b) nem veszélyes hulladék esetén - a c) pont kivételével - a 2000 kg-ot, 

 c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja. 

 A környezethasználó az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a 

kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint 

illetékes Főosztálynak köteles bejelenteni. 

 Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton, az Általános Nyomtatványkitöltő Program 

(ÁNYK) használatával kitöltött űrlapokon teljesíthető. 

2.6. A telephelyen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését munkahelyi 

gyűjtőhelyen, valamint üzemi gyűjtőhelyen, a hatályos jogszabályban foglaltak figyelembe 

vételével kell végezni. Az üzemi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladékok maximális 

mennyisége: 6.000 kg. 

2.7. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig, az 

üzemi gyűjtőhelyen a hulladék képződésétől számított legfeljebb 1 évig gyűjthető. 

2.8.  Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetését a környezetvédelmi hatóság 4351-4/2006. számú 

határozatában jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell üzemeltetni. 

 
5. Az EKHE IV. A tevékenység végzésének feltételei fejezet 4. Levegőtisztaság-védelem  
 

- 4.1. pontja az alábbiakra változik: 
 

jele Megnevezés Magasság Kapcsolódó berendezés jele, megnevezése, 

bemenő hőteljesítménye 

P5 Kazánkémény V. 8 m T4 HOVAL HG E 80                              970 kW 

P6 Kazánkémény VI. 8 m T5 HOVAL HG E 80                              970 kW 
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P7 Kazánkémény VII. 10 m T6 CERTUSS 600                                 393 kW 

P9 Kazánkémény IX. 6 m T8 CERTUSS 350                                 230 kW 

P10 Kazánkémény X. 8 m T9 WEISHAUPT WH-G-20/12             1150 kW 

P11 Kazánkémény XI. 9 m T10 WEISHAUPT WH-G-20/12           1150 kW 

P12 Kazánkémény XII. 8 m T11 CERTUSS Universal kazán           947 KW 

P13 Kazánkémény XIII. 8 m T12 CERTUSS Universal kazán           947 KW 

- 4.2.3.2. pontja az alábbiakra változik: 

A környezethasználónak a légszennyező pontforrások emisszió mérését 

- a P5, P6 jelű pontforrások esetében 2022. augusztus 30-ig, azt követően ötévente, 

- a P7, P9 jelű pontforrások esetében 2020. június 30-ig, azt követően ötévente, 

- P10, P11 jelű pontforrások esetében 2021. március 31-ig, azt követően ötévente, 

- a P12, P13 jelű pontforrások esetében 2018. október 30-ig, azt követően ötévente el kell 

végeztetnie. 

Az emisszió mérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül 

meg kell küldeni a Főosztály részére. 

- 4.2.4.2. pontja az alábbiakra változik: 

Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a levegőtisztaság-védelmi 

alapbejelentésben bekövetkező változásokat (LAL változásjelentés) a változás 

bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelentenie a Főosztály részére. 

Jelen határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül LAL változásjelentést kell 

benyújtani a 2. tevékenységhez kapcsolódó P12 és P13 pontforrások miatti változásról. 

 

6. Az EKHE 7.1. pontja az alábbiakra változik: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (4400 Nyíregyháza, 

Kótaji u. 33.) az SZ/84/03210-2/2017. számú nyilatkozata alapján: 

Termőföldvédelmi előírás: 

- A továbbiakban is 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 szennyvízzel, 

egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékkal nem szennyeződhet. 

 

7. Az EKHE 1. számú melléklete jelen határozat 1. számú melléklete szerint változik. 

A 218-4/2017., 308-36/2016., a 308-6/2016., 438-1/2015., a 816-34/2013. és a 816-30/2013. számú 

határozatokkal módosított 1559-42/2012. számú egységes környezethasználati engedély egyéb előírásai 

változatlanul érvényben maradnak. 

A MASTER SZOLG Kft. (4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41.) részére kiadott a P1 és P2 pontforrások 

üzemeltetésére kiadott levegőtisztaság-védelmi engedély visszavonásra kerül. 

A jelen egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatás i 

díjköteles, melynek megfizetésére a MASTER-GOOD Termelő és Kereskedelmi Kft. köteles. A 

MASTER-GOOD Termelő és Kereskedelmi Kft. az engedélyezési eljárás 600.000,- Ft igazgatási 

szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 
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Jelen módosító határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. 

napon emelkedik jogerőre. 

Határozatom ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, 

de a Főosztályhoz 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. 

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

jogorvoslat keretében támadható meg. 

A MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kisvárdán megvalósuló 

beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 483/2015.(XII.29.) Korm. r. 3.§ (2) bekezdése alapján a hozott 

döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. Ennek értelmében a határozat ellen benyújtott 

fellebbezésnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. 

Jelen engedélyezési eljárás elleni fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 300.000,- Ft. A fellebbezési 

díjat 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: a Főosztály elnevezést és a határozat 

ügyszámát is.  

A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. 

Fellebbezés esetén a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról, illetve a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönt. 

 

I N D O K O L Á S 
 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 218-4/2017., a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 308-36/2016., 308-6/2016., a jogelőd 

Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 438-1/2015. és a Felső-Tisza-

vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 816-34/2013. és a 816-30/2013. 

számú határozataival módosított 1559-42/2012. számú határozatban egységes környezethasználati 

engedélyt adott a MASTER-GOOD Kft. által a Kisvárda, Ipari u. 9. szám alatti Baromfifeldolgozó 

Üzemben végzett tevékenység végzésére.  

Az engedély 2013. február 9-én emelkedett jogerőre.  

A MASTER-GOOD Kft. (Kisvárda, Ipari u. 9.) meghatalmazásából eljáró MOLNÁR Kft. (4400 

Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41.) a Kisvárda, Ipari u. 9. szám alatti Baromfifeldolgozó Üzem jelenlegi 

tevékenységének bővítésére - Hőkezelt állateledel (kutyaszalámi) előállítás; kiépített kapacitás: 60 

tonna/nap - vonatkozóan 2017. szeptember 7-én kérelmet nyújtott be a Főosztályhoz az egységes 

környezethasználati engedély jelentős módosítása tárgyában.  

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2. sz. melléklet 10. 

pontja „Állati anyagok feldolgozása: Állati tetemek vagy állati melléktermékek ártalmatlanítása vagy 

újrafeldolgozása 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással” alapján egységes környezethasználati 

engedélyhez kötött tevékenység. 

A Kormány 483/2015. (XII.29.) Korm. rendelete a MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság Kisvárdán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

(továbbiakban: Ket.) 71/A. § (1) bekezdése alapján a kérelemre indult eljárásban – a 71/A. § (6) 
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bekezdésében foglalt esetek kivételével – a hatóság a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon 

belül függő hatályú döntést hoz. 

Fentiek alapján a Főosztály a 218-18/2017. sz. döntésében függő hatályú határozatot hozott. A függő 

hatályú határozathoz nem kapcsolódnak joghatások, mivel az ügy érdemében 2 hónapon belül 

döntöttem. 

A kérelmet megvizsgálva a Főosztály megállapította, hogy az 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. melléklet  

5. Papíripar, faanyag-feldolgozás, textilipar, élelmiszeripar  1 200 000 

10.1. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4), (6), (8) bekezdésében 
foglalt felülvizsgálat 

 1-9. pontban 
foglalt díjtétel 

50%-a 

 
pontja alapján 600.000,- Ft. 

A Ket. 158. § (1) bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és 
dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.” 
Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti költségek közül az igazgatási szolgáltatási díj merült fel, melyet 

a környezethasználó a Főosztály 218-19/2017. számú végzése alapján megfizetett, egyéb eljárási 

költség nem merült fel. 

A Főosztály a 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 a 218-20/2017. számú iratában megküldte a Hirdetményt, a kérelmet és mellékleteit a 
tevékenység telepítési helye szerinti település, Kisvárda Város Jegyzőjének, aki gondoskodott annak 
közhírré tételéről. A közzététel időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan nem érkezett észrevétel sem a 
Főosztályhoz, sem Kisvárda Város Jegyzőjéhez.  

A Főosztály a 218-21/2017. számú ügyiratában a Ket. 29. § (3) bek. b) pontja alapján az eljárás 
megindításáról ismert ügyfélként értesítette a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztály Bányászati Osztályt (3527 Miskolc, Soltész Nagy K. út 5.) és a Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.). 

A Főosztály a 218-23/2017. 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 
szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban.  

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

12-14.) 36500/175-4/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) (továbbiakban: Főosztály) 218-

23/2017. számú megkeresésére a Master Good Termelő és Kereskedelmi Kft. (4600 Kisvárda, Ipari u. 

9.) meghatalmazásából a MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály út 

41.) kérelmére indult környezetvédelmi engedélyezési eljárásban, a Kisvárda, Ipari u. 9. szám alatti 

Baromfifeldolgozó Üzem üzemeltetésére kiadott 218-4/2017. 308-36/2016., 308-6/2016., 438-1/2015., 

816-34/2013., és a 816-30/2013. számú határozatokkal módosított 1559-42/2012. számú egységes 

környezethasználati engedély módosításához, hivatkozva a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 28. § (3) bekezdésére és 5. mellékletének II. 3. 
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pontjában szereplő jogkörére, a 36500/175/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában előírtak 

fenntartása mellett előírások nélkül 

hozzájárul. 

 Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az ügy érdemében hozott 

határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

I N D O K O L Á S  

A Főosztály a 2017. október 03.-án érkezett megkeresésében a Master Good Termelő és Kereskedelmi 

Kft. (4600 Kisvárda, Ipari u. 9.) meghatalmazásából a MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 

Nyíregyháza, Váci Mihály út 41.) által kérelmezett Kisvárda, Ipari u. 9. szám alatti Baromfifeldolgozó 

Üzem üzemeltetésére kiadott 218-4/2017. 308-36/2016., 308-6/2016., 438-1/2015., 816-34/2013., és a 

816-30/2013. számú határozatokkal módosított 1559-42/2012. számú egységes környezethasználati 

engedély módosítása kapcsán szakhatósági állásfoglalást kért a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. 

A Főosztály a 218-23/2017. számú megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

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

bekezdése és 5. melléklet II. táblázat 3. pontja alapján az alábbi szakkérdésben kérte a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának megadását: 

 „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 vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva, az egységes 

környezethasználati engedély kiadásához, a 36500/175/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában 

előírtak fenntartása mellett előírások nélkül hozzájárult, tekintettel arra, hogy a tevékenység egyedi kutas 

vízellátása, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése a vonatkozó jogszabályi követelmények betartásáva l 

biztosítható. Vízbázis és vízvédelmi szempontból az eljárás tárgyát képező tevékenységnek a felszíni és 

felszín alatti vizekre az előírások betartása mellett káros hatása nincs.  

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a rendelkezésére álló adatok (vízikönyvi nyilvántartás, stb.) 

alapján az alábbiakat állapította meg és adta meg szakhatósági állásfoglalását: 

 A telephely keleti része a sérülékeny földtani környezetű Kisvárda II. Vízmű H-4777-1/2004. 

számú határozattal kijelölt hidrogeológiai védőövezete „B” zónájában helyezkedik el. A „B” 

zónába eső terület a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének I./a) pontja 

alapján - a felszín alatti víz állapota szempontjából - fokozottan érzékeny területnek minősül. A 

telephely nyugati területrésze a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú 

mellékletével összhangban, a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi 

térkép alapján érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területre esik. 

 A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásról 

szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Kisvárda település az érzékeny területen lévő 

települések közé került besorolásra.  

 A baromfifeldolgozó üzem mellett közvetlenül a Kisvárda 3180/1 hrsz.-ú ingatlanon állateledel 

előállító üzem működik jelenleg 8 tonna / nap feldolgozó kapacitással működik, melyet 60 

tonna/napra terveznek bővíteni, 18.000 tonna/év termelési kapacitással. A termelési kapacitás 
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növelése elsősorban az üzem működési idejére lesz hatással, amely napi 16 órás lesz 2 

műszakban. 

 Az üzem egyedi kutas vízellátására, szennyvíz és csapadékvíz elhelyezésére vonatkozóan 

kiadott 175-4/2017., 354-2/2017., 4009-9/2016., 1255-10/2015., 1965-1/2015., 1255-4/2015., 

714-8/2014., 159-6/2012., 395-3/2011., 453-3/2010., 10614-6/2006. és H-4604-13/2004. számú 

határozatokkal módosított 937-125/2003. számú (vksz.: 2/138-1977.) vízjogi üzemeltetési 

engedéllyel rendelkezik. A vízjogi engedélyben jelenleg lekötött vízigény, engedélyezett 

vízhasználat 3000 m
3
/nap, 930.000 m

3
/év.  

 A Master Good Termelő és Kereskedelmi Kft. a vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz 

elvezetésére vonatkozó 4083-10/2016. számú vízjogi létesítési engedély került kiadásra, 

melynek érvényességi ideje 2019. augusztus 31. 

 A Kisvárda 3180/12 hrsz-ú földterületen lévő Kisvárdai vágóhíd és baromfifeldolgozó üzem 

vízellátását biztosítandó 6. számú mélyfúrású kútra vonatkozóan 589-17/2017. vízjogi létesítési 

engedély került kiadásra, melynek érvényességi ideje 2019. március 15.  

 A vízbeszerzés a 2/467-2014. vízikönyvi szám alatt nyilvántartott a 2/b jelű mélyfúrású kútból, a 

2/252-1989. vízikönyvi szám alatt nyilvántartott 4 jelű mélyfúrású kútból, valamint a 2/478-

2015.vízikönyvi szám alatt nyilvántartott 5 jelű mélyfúrású kútból történik. A 2b jelű mélyfúrású 

kútra vonatkozóan 354-1/2016. számú vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, melynek 

érvényességi ideje 2023. január 31. A 4 jelű mélyfúrású kútra vonatkozóan 588-1/2013. és 4604-

13/2004. számú határozatokkal módosított 937-125/2003. számú vízjogi üzemeltetési engedély 

került kiadásra, melynek érvényességi ideje 2023. január 31. Az 5 jelű mélyfúrású kútra 

vonatkozóan 4028-8/2016. vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, melynek érvényességi 

ideje 2023. január 31.  

 Az önellenőrzési adatok szerint a közcsatornába bocsátott előtisztított szennyvíz a kibocsátási 

határértékeknek megfelel.  

 A szennyvíz-előtisztító rendszer vízzáróan kialakított kiegyenlítő, ülepítő és felúsztató 

műtárgyaiból, a vízzáróan kialakított vegyszeres technológiából távozó előtisztított szennyvíz 

zárt vezetéken kerül bevezetésre a települési szennyvízhálózatba. 

 A Kisvárda 3180/1 hrsz.-ú földterületén lévő 2/364-2003. vksz.-ú talajvízfigyelő kút a 3234-

7/2013., 3234-3/2013. és 11338-7/2001. számú határozattokkal módosított H-6087-6/2004. 

számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik melynek érvényességi ideje 2023.október 

25. A talajvízfigyelő kút mintavételezését és laboratóriumi vizsgálatát évente egy alkalommal kell 

elvégezni. Az előírt vizsgálandó paraméterek: pH, vezetőképesség, nitrogénformák (ammónium, 

nitrit, nitrát), szulfát, foszfát, klorid és összes alifás szénhidrogén (TPH). 

A Master Good Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kisvárdán megvalósuló 

beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 483/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

szóló 2006. évi LIII. Törvény 5.§ (1) bekezdése alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági 

állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles megadni. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 

22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § 

(1) bekezdés 7. pontjában meghatározott hatáskörében és 2. számú melléklet 7. pontjában megállapított 

illetékességében jár el. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam. 
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A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 

megküldeni szíveskedjen, az ügyiratszámra hivatkozással.” 

A Főosztály a 218-22/2017. számú ügyiratban a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, 

valamint a rendelet 5. sz. melléklete I. táblázat 3. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 

Osztályát, rendelet 5. sz. melléklet I. táblázat 5. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát kereste meg a hatáskörébe 

tartozó szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 

Osztály (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.) az SZ/NEF/01423-2/2017. számú szakkérdés vizsgálata tárgyú 

iratában az egységes környezethasználati engedély módosítása ellen a vizsgált szakkérdések 

vonatkozásában kifogást nem emelt. 

Szakkérdés vizsgálatát az alábbiakkal indokolta: 

„A MASTER-GOOD Termelő és Kereskedelmi Kft. (4600 Kisvárda, Ipari u. 9.) megbízásából eljáró 

MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

(4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt a Kisvárda, Ipari u. 9. sz. alatti Baromfifeldolgozó Üzem 

üzemeltetésére kiadott 1559-42/2012. számú 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. 

A megkereső főosztály által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének általá-

nos szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20. § (10), (11) 

bekezdés rendelkezéseire, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztálya megállapította, hogy a baromfifeldolgozó üzemben folytatott tevékenység kérelem szerinti 

módosítása (kapacitásnövelés) esetén jelentős környezeti terhelés nem valószínűsíthető, szignifikáns 

humán-egészségügyi kockázatnövelő hatás kialakulására a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 

következtetni, erre tekintettel a rendelkező részben rögzítettek szerint foglalt állást. 

Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.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, illetékességét a Ket. 21. § (1) bekezdése, valamint a fővárosi és 

megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) 

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (4400 

Nyíregyháza, Kótaji u. 33.) az SZ/84/03210-2/2017. számú nyilatkozatot adta (nyilatkozatát előírással 



 10 

adta meg, amely előírás jelen határozat rendelkező részében, mint Termőföldvédelmi előírás szerepel), 

melyet az alábbiakkal indokolt:  

„Talajvédelmi szempontból a tervezett változásoknak - előírásunk betartása mellett - a környező 

mezőgazdasági területekre káros hatása nincs, talajvédelmi szempontból jelentős hatás nem várható.  

A 2007. évi CXXIX. tv. (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 2004. évi CXL. törvény (a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) 21. § (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 a 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 egységes 

környezethasználati dokumentáció (készítette: MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. /4400 

Nyíregyháza, Váci M. u. 41./; készült: Nyíregyháza, 2017.) alapján adta ki.” 

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

szakmai vélemény és nyilatkozat, valamint a rendelkezésre álló információk alapján a következők szerint 

hozta meg: 

A MASTER-GOOD Termelő és Kereskedelmi Kft. a 4600 Kisvárda, Ipari u. 9. szám alatti telephelyén 

termelői hálózattal megtermelt és előállított vágóbaromfit dolgoz fel. A tevékenység végzésére a 1559-

42/2012. sz. egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, mely a 218-4/2017., 308-36/2016, 

308-6/2016., 438-1/2015., 816-34/2013. és 816-30/2013. számú határozatokkal módosításra került. A 

tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban Korm. rendelet) 2. sz. melléklet 9.1. pontja alapján került kiadásra („Vágóhidak 50 tonna 

vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással”), mivel az üzem 540 tonna/nap kiépített kapacitással 

rendelkezik. 

A baromfifeldolgozó üzem mellett közvetlenül a Kisvárda 3180/1 hrsz.-ú ingatlanon állateledel előállító 

üzem működik, amelyet az ingatlan bérlésével jelenleg a Master Szolg Kft. (4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41.) 

üzemeltet. Az állateledel gyártó üzem jelenleg 8 tonna/nap feldolgozó kapacitással működik.  

2016-ban a Cégcsoport vezetése döntést hozott arról, hogy az állateledel gyártó üzem kapacitását a 

jelenlegi 8 tonna/napról 60 tonna/napra tervezik bővíteni, így 300 munkanappal számolva 18.000 

tonna/év termelési kapacitással kívánnak működni. A termelési kapacitás növelése elsősorban nem a 

jelenlegi technológia rendszer jelentős átalakítására, hanem az üzem működési idejére lesz kihatással, 

amely 2 műszakban, napi 16 órás lesz. A Vezetőség döntést hozott arról is, hogy az állateledel gyártó 

üzemet a továbbiakban a MASTER-GOOD Kft. kívánja üzemeltetni. 

A Korm. rendelet 2. számú melléklet 10. pontja alapján a tervezett 60 tonna/nap feldolgozó kapacitás 

egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység: 

„10. Állati anyagok feldolgozása: Állati tetemek vagy állati melléktermékek ártalmatlanítása vagy 

újrafeldolgozása 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással.” 



 11 

 

A fentiek alapján a MASTER-GOOD Kft. a Kisvárda 3180/1 hrsz.-ú telephelyén 2 db egységes 

környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységet kíván folytatni, amely a jelenlegi egységes 

környezethasználati engedély módosítását teszi szükségessé. 

A hőkezelt állateledel (kutyaszalámi) előállítás gyártás technológiája: 

Az állateledel gyártó üzem alapanyag ellátását a MASTER-GOOD Kft. baromfifeldolgozó üzemében 
keletkező 3. kategóriájú állati eredetű melléktermékek biztosítják, elsősorban az erre már korábban 
kifejlesztett vákuumcsöves szállítórendszeren keresztül (csirkevér, béltraktus), illetőleg műanyag 
rekeszekben, szállítójárművön történő átadással. A vákuumrendszeren át érkező alapanyagot a 
gyűjtőtartályokban gyűjtik, ebből kerül felhasználásra. Az egyéb vágóhídról érkező alapanyagokat (pl. 
combcsont, szárnyvég, bőr, fej és láb) az üzem hűtött alapanyag tárolójában tárolják. Minden alapanyag 
azonnal felhasználásra kerül, nem lehet egy napnál tovább tárolni eredetéből adódóan. A búza, korpa 
tárolása zárt silóban, vagy alapanyagraktárban raklapokon zsákokban történik. A kutyaszalámi 
összetevőit receptúrákban összegezték. Az összetevők kimérése után darálják, pépesítik, töltik és 
aluklipszes zárógéppel zárják, feliratozzák. 

Ezt követően 5 autoklávban min. 110°C, cél a 121,1°C, 70 percig tartó hőntartással hőkezelik.  

Az autoklávokhoz szükséges technológiai gőzt 2 db CERTUS Universal 1300 típusú, spirálcsöves, 
földgáztüzelésű, gőzfejlesztővel állítják elő. A gőzfejlesztő berendezések automata üzemmódban, a 
gőzigénynek megfelelően 3-pont szabályozással (0-50-100 %) működnek. A gőzfejlesztők névleges 
bemenő hőteljesítménye 474-947 kW. Az égéstermékek a berendezések mellé telepített egy-egy 8 m 
magas hőszigetelt acélkéményen át távoznak a környezetbe (P12, P13 jelű pontforrások).  

Hőkezelés után a kutyaszalámit egy napig pihentetik, majd gyűjtőcsomagolásra kerülnek. Csomagolás 
előtt a szalámik egyedi súlya, valamint a kartonsúly is ellenőrzésre kerül. A ráncos, sérült csomagolású 
szalámikat külön ládába gyűjtik. A ráncos szalámikat újra hőkezelésre autoklávba teszik, míg a sérült 
csomagolású termékeket visszadolgozzák. A kutyaszalámi bontatlan csomagolásban hűtést nem 
igényel, ezért kiszállításig szobahőmérsékleten tárolják. 

 
Kapcsolódó berendezések és típusaik: 

 
Daráló gép  CFSWW160  

Kutter  Gea CutMaster 500 Kutter  

Töltőgép  ROBOT HP 15 E  

Klipszes zárógép  POLY-CLIP FCA 3430-18  

Autokláv  AUTOCLAVE ALEV INOKS AB 

2400  

Dobozzáró gép  SOCOSYSTEM T10  

Feliratozó  VIDEOJET 1220 AM011  

Fóliázó  C-ONE BIFORIS  

Mérlegek  Bizerba SPM 300-300 A2  

 

Az állateledel (kutyaszalámi) előállítás technológiájával új szagkibocsátó forrás nem létesül a 
szagforrások továbbra is a vágóhídi technológiához kapcsolódnak. A feldolgozandó melléktermékek (vér 
és bél) az üzembe zárt csővezetéken érkeznek vákuum segítségével a vágóhíd területéről. Jelen 
módosítással a MASTER-GOOD Kft. Kisvárda, Ipari út alatti feldolgozóüzemének hatásterülete nem fog 
módosulni, a komplett telephely szagvédelmi hatásterülete továbbra is 287 m nagyságúnak tekinthető. 

A legközelebbi védendő létesítmény a telephelytől észak-keleti irányban (Kisvárda, Damjanich u. 90., 
3201 hrsz.) kb. 400 m-re helyezkedik el, ahol a szagkoncentráció 0,86 SZE/m3 értékűnek adódik. 
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A vágóhidakra vonatkozó elérhető legjobb technika és a vizsgált telephelyen alkalmazott technológia 
összehasonlítása: 

BAT  BAT-nak megfelelő, a telephelyen alkalmazott 
technológia  

Környezetirányítási rendszer alkalmazása  ISO 14001 alkalmazása, valamint az IFS-BRC 
kereskedelmi láncok szabványa szerinti 
tanúsított rendszereket működtetése, melyek 
magukban foglalják a HACCP rendszert  

Oktatás biztosítása  Tűz-, munkavédelmi oktatásban részesülnek a 
dolgozók, illetve a technológiai 
tevékenységekhez, kárelhárítási feladatokhoz 
kapcsolódóan rendszeres oktatás történik  

Tervszerű karbantartás: a berendezések 
működésének rendszeres ellenőrzése és az 
alkatrészek cseréje; szivárgások észlelése, golyós 
szelepek cseréje víztakarékosság  

A telephelyen rendszeres karbantartást 
végeznek, a munkák rögzítésre kerülnek  

Célzott vízfogyasztás mérés munkafolyamatonként 
túlfogyasztási helyek megállapítása  

A vízfogyasztást mérik, a toll szállítása zártan 
történik, és a szállításra szolgáló vizet 
visszaforgatják. Nincs veszteség és újratöltés.  

Különböző szennyvíz típusok elkülönített gyűjtése  A szociális és ipari szennyvíz egymástól 
elválasztott rendszerben kerül kezelésre  

Szennyvíz előszűrése, szilárd anyagok 
szennyvízbe jutásának megakadályozása  

Korszerű szennyvíz-előtisztító rendszert 
alkalmaznak  

A szállítóeszközök és helységek száraz tisztítása 
és azt követően kézi irányítású nyomás alatti 
tisztítása, illetve szükség esetén forró vizes tisztítás 
termosztatikus gőz-víz szelepek alkalmazásával  

Levakarással vagy kefével előtisztítják a 
felületeket, majd nagynyomású berendezéssel 
lemossák.  

Ömlesztett anyagok tárolótartályainak túlfolyás 
elleni védelme  

Vér nem kerül padozatra, hanem zárt gyűjtő 
tartályba és szivattyúzással a fogadó helyre 
majd onnan elszállításra  

Kármentő kialakítása a tárolótartályoknál  A pakura és tüzelőolaj tartályok elbontásra 
kerültek, helyette új, korszerű üzemi 
üzemanyagtöltő állomás került kialakításra.  

Energiahatékonysági rendszerek bevezetése  A hűtési rendszer teljes fejlesztése zajlik az 
energiahatékonyság és az üzembiztonság 
fejlesztése érdekében.  

Hűtési rendszerek hatékonyabbá tétele  Zajlik a hűtőrendszer bővítése, melynek során a 
kompresszorok új frekvencia váltós szabályzást 
kapnak.  

Hűtési folyamat időzítése a kapcsolódó 
munkafolyamatokhoz  

A hűtés, fagyasztás a technológia utolsó fázisa.  

Mikrokapcsolóval záródó hűtőajtó  Igen  

A vízhálózat szigetelése és szakaszolása 
(hibaelhárítás egyszerűbb, szigetelést nem kell 
mindenütt bontani)  

A felszín feletti vízvezetékek megfelelően védve 
vannak a fagy ellen. A tömlőkön biztonsági 
elzárókat alkalmaznak. A használaton kívüli 
vezeték szakaszokat leürítik és lezárják. A 
víztárolók zárt rendszerek.  

Leválasztószelep és számítógépes irányítás a gőz-, 
forró víz- és hideg víz hálózatnál  

A kazánok, gőz és melegvízrendszer 
automatizált vezérlésűek, gőzigény és vízigény 
függvényében kapcsolnak  

Világítás racionalizálása: lámpatestek, égőtípusok 
cseréje, a nem folyamatosan használt 
helyiségekben mozgásérzékelős világítótestek 
alkalmazása  

A telephelyen a korszerű energia-hatékonyfűtő- 
és világítóberendezéseket alkalmaznak.  

Az állati melléktermékek rövid idejű és lehetőleg 
hűtött tárolása (szilárd anyagok max. 5 C-on vér 
max. 10 C-on történő tárolásával a bűz problémák 

Az állati melléktermékek naponta elszállításra 
kerülnek a melléktermék fogadóból  
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megelőzhetők)  

Bűz audit: az egyes munkafolyamatok és a 
kapcsolódó létesítmények bűzkibocsátási 
potenciáljának felmérése, olfaktometriás mérés, 
intézkedések meghatározása  

A feldolgozó és a szennyvízkezelő 
bűzkibocsátási forrásainál olfaktometriás mérést 
végeztek  

Könnyen tisztítható, vegyi anyagoknak ellenálló 
felülettel rendelkező szállító járművek, kezelő és 
tároló berendezések és létesítmények  

A jelenlegi berendezések és járművek 
megfelelnek a kritériumnak.  

Tároló területek rendszeres tisztítása  Biztosított rendszeresen  

Zaj-kezelési rendszer kialakítása: zajforrások 
felmérése, zajtérkép készítés, zajkibocsátás 
becslése, számítása  

A zajterhelésektől védendő területek meg lettek 
állapítva. A telephelyre vonatkozó zajvédelmi 
hatásterület meghatározásra került, a 
hatásterületen belül nincsenek lakóházak.  

Zajcsökkentési intézkedések  Az épületek szellőztetésénél a ventillátorok 
típusánál figyelembe vették a zajhatásukat. Az 
épületek szigetelését megfelelően alakították ki, 
rendszeres karbantartásukról gondoskodnak.  

Tüzelőolaj helyett földgáz használata  Az alkalmazott tüzelőberendezések földgáz 
üzeműek  

Az állati melléktermékek zárt konténerben történő 
szállítása, tárolása  

Megvalósított  

A termelt, de helyszínen fel nem használat hő és 
villamos energia továbbadása  

A hő és villamos energia felhasználás 
optimalizált  
  

 

A Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése alapján a Főosztály az egységes 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 telephelyen 
jelenleg végzett tevékenység a tervezett állateledel (kutyaszalámi) előállítás technológiával való 
bővítéséhez szükséges feltételek a 1559-42/2012. számú egységes környezethasználati engedéllyel 
rendelkező Kisvárda, Ipari u. 9. szám alatti Baromfifeldolgozó Üzem telephelyen biztosítottak, a 
technológia az elérhető legjobb technikának megfelel, ezért a Főosztály a tervezett bővítést az egységes 
környezethasználati engedély jelen határozattal történő módosításával engedélyezi. 

 

A MASTER SZOLG Kft. (4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41.) a Kisvárda, Ipari út 9 (3180/1 hrsz) szám alatti 
telephelyén üzemelő, P1 jelű pontforrás emisszió mérését, 2013. október hónapban elvégeztette. A 
mérésről készült FETILEV-694/2013 számú vizsgálati jegyzőkönyvet benyújtották a környezetvédelmi 
hatósághoz. A vizsgálati jegyzőkönyvvel igazolták, hogy a kibocsátási határértékeket a pontforrás 
kibocsátásai nem haladják meg, valamint a P2 jelű pontforrás kibocsátását is ezzel igazolták. A P1 és P2 
pontforrások a 8575-6/2016. számú levegőtisztaság-védelmi engedéllyel rendelkeznek, melyben az 
emisszió mérés elvégzésének határidejét 2018. október 30.-ban állapította meg a hatóság. A P1, P2 
pontforrás a MASTER GOOD Kft. adatszolgáltatásában és engedélyében P12 (P1 helyett) és P13 (P2 
helyett) jelöléssel szerepel.  
 
A P5, P6 jelű pontforrások emisszió mérését a FETILEV Kft. (4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond u. 
45.) 2017. augusztus hónapban végezte el, melyről FETILEV-1076/2017. számú, a P7, P9 jelű 
pontforrások emisszió mérését 2015.06.18-án végezte el, melyről FETILEV-814/2015. számú 
jegyzőkönyv készült, valamint a P10, P11 jelű pontforrások emisszió mérését 2016.03.09-án végezte el, 
melyről FETILEV-915/2016- számú jegyzőkönyv készült. 
 
A légszennyező pontforrások emisszió mérése elvégzésének határideje az előzőek alapján az utolsó 
méréstől számított 5 évet figyelembe véve került megállapításra jelen határozat rendelkező rész 4.2.3.2. 
pontjában foglaltak szerint. 
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Hulladékgazdálkodás  

A környezethasználó a telephelyen engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez. 

A tevékenység során veszélyes- és nem veszélyes hulladékok keletkeznek. 

A keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen, valamint üzemi 
gyűjtőhelyen gyűjtik. A dokumentációban foglaltak szerint a gyűjtőhelyek kialakítása megfelel az egyes 
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. 
(IX.29.) Korm. rendeletben foglaltaknak.  

A keletkező hulladékokat a gyűjtést követően engedéllyel rendelkező kezelő részére adják át.  

A települési szilárd hulladékot gyűjtést követően közszolgáltató részére adják át.  

A környezethasználót, mint hulladék termelőt hulladékgazdálkodási kötelezettségek terhelik, melyről a 
határozat rendelkező részének 2. pontjában rendelkeztem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 4.§, 

6 § (1), 31.§ (1), (5) bekezdései alapján. 

A környezethasználónak a keletkező hulladékok vonatkozásában nyilvántartási, adatszolgáltatási 
kötelezettsége van, melyre a rendelkező rész 2.5. pontjában tettem előírást a hulladékkal kapcsolatos 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3.§, 4.§, 

10.§ 11.§ 13.§-a alapján. 

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikusan teljesíthető. Az elektronikus adatszolgáltatás 
adminisztrációs és technikai feltételeiről a http://web.okir.hu/hu/tart/index/57/Adatszolgaltatasok  
internetes elérhetőségen tájékozódhat. 

A rendelkező rész 2.6., 2.7. és 2.8. pontjában foglalt előírásokat az egyes hulladékgazdálkodási 
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 
13.§ - 17.§-ai alapján tettem.  

 

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezésről szóló 
314/2005 (XII. 25.) Korm. rend. 20/A. § (10) bekezdése alapján, a Ket. 71. § (1) szerinti formában és a 
72. § (1) szerinti tartalommal hoztam, figyelembe véve a 483/2015.(XII.29.) Korm. rendeletet és a 2006. 
évi LIII. törvényt. 

A tervezett bővítés a MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Kisvárdán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 483/2015. (XII.29.) Korm. rendelet 1. 

melléklete szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.  

A 483/2015.(XII.29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében a hozott döntés fellebbezésre tekintet 
nélkül végrehajtható. Ennek értelmében a határozat ellen benyújtott fellebbezésnek a végrehajtásra 
halasztó hatálya nincs. 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. § (1), 99. § (1) 
bekezdése biztosítja. A fellebbezés díjáról a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2.§ (5) bekezdése és a 3. sz. 
melléklet 5. és 10.1. alszám alapján rendelkezett a Főosztály. 

A Főosztály környezetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) 

pontja, (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 8/A.§ (1) bekezdése állapítja meg.  

A határozat nyilvános közzétételéről a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése 
értelmében gondoskodok. 

A határozatot a Ket. 80. § (4) bekezdése alapján megküldöm a tevékenység helye szerinti települési 
önkormányzat jegyzőjének azzal, hogy azt a kézhezvételt követően tegye közszemlére. 

A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon kell közöltnek tekinteni a 
2006. évi LIII. tv. 2. § (2) bekezdése alapján. Az így közölt döntés ellen a közlést követő 15. napig 
jogorvoslati jogot (fellebbezési jogot) biztosítottam a Ket. 98. § (1) bekezdése szerint. 

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 71/2015. (III.30.) 
Korm. rendelet 28 § (4) bekezdése alapján megküldöm. 

http://web.okir.hu/hu/tart/index/57/Adatszolgaltatasok
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A határozatot a MOLNÁR Kft-n (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41.), mint meghatalmazotton keresztül 
küldöm meg a környezethasználó MASTER-GOOD Kft. (Kisvárda, Ipari u. 9.) részére. 

 

 

Nyíregyháza, 2017. november 7. 

 

 Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető 

 nevében és megbízásából 

  

 

 Rozinka Zsolt Illés 

főosztályvezető 
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Határozatot közöljük: 

Jogerő előtt: 

Postai úton: 

1. MOLNÁR Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41.)+melléklet 
Hivatali kapun keresztül: 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Kölcsey 
u. 12-14.) 

3. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
Népegészségügyi Osztály (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.) 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-
biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (4400 
Nyíregyháza, Kótaji u. 33.) 

5. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.) 
6. Irattár 

Jogerő után: 
7. MOLNÁR Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41.) 
8. Kötelezés Nyilvántartás; jogerősítés után a jogerősítést végző munkatárson keresztül 

elektronikus úton. 
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1. sz. melléklet a 218-29/2017. sz. határozathoz 

 
Adatrögzítés és jelentéstétel a Főosztály részére 

 
 

Beszámoló 
Beszámolás 
gyakorisága 

Beadási határidő 

Éves hulladék bejelentés 
rendelkező rész 2.5. pont 

évente március 1. 

Pontforrások emissziómérése 4.2.3.2. pont 
P5, P6 
P7, P9,  
P10, P11 
P12, P13 
 

 
ötévente 

 

 
2022. augusztus 30. 

2020. június 30. 
2021. március 31. 
2018. október 30. 

Légszennyezés Mértéke (LM) éves jelentés 
4.2.4.1. pont 

évente március 31. 

Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben 
bekövetkező változás 
4.2.4.2. pont 

eseti 
változás bekövetkezésétől számított 

30 napon belül 

Energia hatékonysági belső audit 6.2. pont 
engedély 

felülvizsgálatával 
egyidejűleg 

engedély felülvizsgálatával 
egyidejűleg 

Üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálata 
8.3.4. pont 

 
5 évente 

 
2021. május 18. 

Panaszt részletező beszámoló megküldése 
9.2. pont  

eseti 
panasz beérkezését követő 1 

hónapon belül 

Éves környezetvédelmi jelentés 
9.3. pont 

évente április 30. 

Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat 
 
9.5. pont 

5 évente 
2017. december 31. 
2022. december 31. 

Felügyeleti díj 11.1 pont évente február 28. 

 

 

 


