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HIRDETMÉNY 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) ezen hirdetmény útján 

tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Főosztályon közigazgatási hatósági eljárás indult a MASTER-

GOOD Termelő és Kereskedelmi Kft. (4600 Kisvárda, Ipari u. 9.) kérelmére, a Kisvárda, Ipari u. 9. 

szám alatti Baromfifeldolgozó Üzem (KTJ: 100277646) üzemeltetésére kiadott 218-4/2017., 01308-

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 engedély jelentős módosítása 

tárgyában. 

Kérelmező:     MASTER-GOOD Termelő és Kereskedelmi Kft.  

4600 Kisvárda, Ipari u. 9. 

Iktatási szám:     218/2017.  

Az eljárás megindításának napja:  2017. szeptember 8. 

A kérelem rövid ismertetése:  

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.  

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 (vér, béltraktus, baromfi fej alapanyagok), 

illetőleg műanyag rekeszekben, szállítójárművön történő átadással. 

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 2017. évben 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.” 
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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 közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

Az állateledel előállító üzem 2 db gyorsgőzfejlesztő (P1 és P2 jelű helyhez kötött légszennyező 

pontforrások) kéményétől számított 108 méter sugarú körív által határolt terület, nitrogén-oxid 

szennyezőanyag vonatkozásában. 

A telephely zajvédelmi hatásterülete 78 méter. 

A hatásterülettel érintett település: Kisvárda 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2017. szeptember 28. 

A tevékenységnek határon átterjedő környezeti hatása nincs. 

Ezen közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Főosztály Nyíregyháza, 

Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2017. szeptember 28-tól 2017. október 20-

ig tekinthető meg. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon 

ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

-12
00

, szerda 8
00

 -12
00

, 13
00

 -16
00

) és a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/218-2017 webcímen, valamint Kisvárda Város Polgármesteri Hivatalában is 

megtekinthető. A betekintés módjáról részletes információt a Főosztályon, vagy Kisvárda település 

Jegyzőjénél lehet kapni. 

A közzététel időtartama alatt a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet 

tenni Kisvárda Város Jegyzőjénél, vagy a Főosztályon. 

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 17. § (12) bek. értelmében az összes adat ismeretében 

határoz, és 

 kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes 

környezethasználati engedélyt, vagy 

 az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja. 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/

