
 

 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

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

tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Főosztályon közigazgatási hatósági eljárás indult a Bátortrade Kft. 

(4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/A) által üzemeltetett Nyírbátor, 0216/5., 0216/6 hrsz. alatti állati eredetű 

melléktermék és hulladék előkezelő és hasznosító (komposztáló) telep üzemeltetésére kiadott 4436-

21/2012. számú egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálatára vonatkozóan. A 

tárgyban a Főosztály a 7595-13/2017. számon döntést hozott. 

 

A kifüggesztés napja: 2017. …………….. 

Az eljáró hatóság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya 

Az ügy száma: 7595/2017. 

Az ügy tárgya:  

A Főosztály jogelődje, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség a környezethasználó részére 4436-21/2012. számon egységes környezethasználati 

engedélyt adott a Nyírbátor, 0223/6. és 0216/2. hrsz. alatt lévő állati eredetű hulladék ártalmatlanító és 

komposztáló üzem üzemeltetésére.  

Az engedély 2013. 02. 08-án emelkedett jogerőre, és jogerőre emelkedésének napjától számított 11 évig 

– azaz 2024. 02. 08-ig - érvényes. 

Az engedély 10.5. pontjában foglaltak értelmében „Az engedélyben foglalt követelményeket és 

előírásokat a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok, valamint a tevékenység 

engedélyezésére irányuló hatályos jogszabály alapján ötévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati 

dokumentációt 2017. július 15-ig kell a felügyelőségre benyújtani.” 

A környezethasználó 2017. július 12-én nyújtotta be a Főosztályra az engedély ötéves felülvizsgálatára 

vonatkozó dokumentációt.  

 

A hatásterülettel érintett település: Nyírbátor 

A kérelmező ügyfél neve: Bátortrade Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/A) 

Az ügy jellegétől függő hatásterület:  

A dokumentációban szereplő számítások alapján a telephely levegőtisztaság-védelmi hatásterülete bűz 

szempontjából a forrástól számított 458 m. A zajvédelmi hatásterület a telephely mértani középpontjától 

számított 231 m. A tevékenységnek országhatáron átterjedő környezeti hatása nincs. 

 

A kiadott határozat (7595-13/2017.) a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/7595-2017 webcímen, és a Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. sz. 

alatti székházának hirdetőtábláján 2017. 09. 12.-től 2017. 09. 29.-ig megtekinthető. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/7595-2017
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A lefolytatott eljárás iratai megtekinthetők a Főosztályon (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) 

ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

-12
00

, szerda 8
00

-12
00

, 13
00

-16
00

). 

 

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

jogerőre. A határozat ellen a közlés napját követő 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz 

címzett, de a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz 2 példányban benyújtott 

fellebbezésnek van helye.  

A határozat elleni fellebbezési díj mértéke 525.000 Ft. Természetes személyek és társadalmi 

szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke 5.250 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 a 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. 

 

 

 


