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Barabás Jánosné dr. 

jegyző 

 

Kisvárda Város Jegyzője 

4600 Kisvárda 

Szent László u. 7-11. 

 

Tisztelt Jegyző Asszony! 

Ezúton értesítem, hogy a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon (továbbiakban: Főosztály) a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 

21. §-a szerinti egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult a Várda Meat Kft. (4600 Kisvárda, Ipari 

út 9.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró Eichinger Edina egyéni vállalkozó (4551 Nyíregyháza, 

Meggyes u. 80.) kérelmére a Kisvárda, 016/63 hrsz. alatti ingatlanon tervezett „Állati Fehérje Feldolgozó Üzem”-

re vonatkozóan. 

A hivatkozott Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b.) pontjának és (3) bekezdésének megfelelően csatoltan megküldöm 

az eljárással kapcsolatos közleményt, valamint a kérelmet és mellékleteit. A fentiek alapján kérem, hogy 

haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül szíveskedjen gondoskodni a közlemény, a kérelem és mellékleteinek 

közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. 

Kérem, hogy a közleményt a közzététel időpontjával és a kérelem és a mellékletek nyomtatott példányába történő 

betekintési lehetőség módjával kiegészíteni szíveskedjen. 

A közlemény közhírré tételét követő 5 napon belül szíveskedjen tájékoztatni a Főosztályt a közhírré tétel időpontjáról, 

helyéről, valamint a kérelem és mellékletei nyomtatott példányába való betekintési lehetőség módjáról. A közhírré 

tétel időtartama 30 nap. A közhírré tétel idejének lejártát követően kérem, tájékoztassa a Főosztályt annak 

megtörténtéről és az esetleges észrevételekről. 

 

Nyíregyháza, 2020. január 13. 

 
Tisztelettel: 

 
Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető 

nevében és megbízásából 

 

 

Katona Zoltán 

osztályvezető 

Értesülnek: (Hivatali kapun keresztül) 
1. Címzett /hivatali kapun visszaigazolással/ +melléklet 
2. Irattár 
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Nyíregyházi Járási Hivatala 

 

KÖZLEMÉNY 
 
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a környezeti hatásvizsgálati és 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés 

b.) pontjának és (3) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi 

hatóságon a Várda Meat Kft. (4600 Kisvárda, Ipari út 9.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró 

Eichinger Edina egyéni vállalkozó (4551 Nyíregyháza, Meggyes u. 80.) kérelmére egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás indult a Kisvárda, 016/63 hrsz. alatti ingatlanon tervezett „Állati Fehérje Feldolgozó 

Üzem” tárgyában.  

 

A kérelem tárgya: Kisvárda, 016/63 hrsz. alatti ingatlanon tervezett „Állati Fehérje Feldolgozó Üzem” egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárása 

Iktatási szám: 62/2020. 

Az eljárás megindításának napja: 2019. december 31. 

Az ügyintéző neve: Linczer Norbert 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 896-115 

 

A kérelem rövid ismertetése: 

A Várda Meat Kft. Kisvárda község külterületén (016/63 hrsz.) állati melléktermék feldolgozó üzem megvalósítását 

tervezi, azzal a céllal, hogy a mellette lévő Master-Good Kft. üzemeltetésében lévő Kisvárda 3180/1 hrsz.-ú területen 

lévő baromfi vágóhídról zárt csővezetéken érkező vágási mellékterméket két technológiai vonalon feldolgozza és 

készterméket állítson elő. 

Ez a tervezett állati melléktermék feldolgozó üzem önálló beruházásként, önálló telken kerül megvalósításra. Az állati 

melléktermék (fehérje) feldolgozó üzembe az alapanyag a szomszédos területen lévő Master-Good Kft. 

üzemeltetésében lévő korszerű feldolgozó üzemből érkezik.  

A telep tervezett kapacitása vonalanként (nyersanyagra vonatkozik): 

- Húsliszt: 120 t/nap lágy + csont (húsliszt alapanyag) 

- Toll-liszt: 48 t/nap vágóhídi nedves toll (toll-liszt alapanyag) 

 

(Húsliszt: Évi 300 munkanap szorozva napi 24 h működéssel szorozva a technológiai vonal kapacitásával 5 t/h 

húsliszt: 36 000 t/év.  

Toll-liszt: Évi 300 munkanap szorozva napi 24 h működéssel szorozva a technológiai vonal kapacitásával 2 t/h toll-

liszt: 14 400 t/év)  

Az alapanyag baromfi vágási melléktermék (állati melléktermék), a 45/2012 (V.8.) VM rendelet alapján az 1069/2009 

EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet, valamint a 142/2011 EU Bizottság rendelete szerint a 3-as kategóriába 

tartozik.  

A tevékenység kapacitása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 2. sz.  mellékletébe sorolható be az 

alábbiak szerint:  

2. sz. melléklet 10. pont: Állati anyagok feldolgozása /Állati tetemek vagy állati melléktermékek 

ártalmatlanítása vagy újrafeldolgozása 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással./ 

 



 3 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

Levegő: 

Kivitelezés levegővédelmi hatásterülete 108 m. A maximális koncentráció a munkaterületen várható, azonban ez sem 

a telephelyen, sem a lakóházak távolságában egészségügyi kockázatot nem jelent, valamint a kibocsátások az 

építkezési fázisban nem lesznek folyamatosak. 

Üzemeltetéskor a telephely szagvédelmi hatásterülete – 1,5 SZE/m
3
 szag expozíciós határértéket figyelembe 

véve – a P3 jelű pontforrás köré írt 117 m sugarú körben került meghatározásra. A telephely 

levegőtisztaság-védelmi hatásterületét az ammónia- és kénhidrogén-emisszió határozza meg, 

mely alapján a telep hatásterülete a P3 jelű pontforrás köré írt 320 méter sugarú kör 

területére terjed ki. 

 

Zaj: 

Az építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zajterhelés zajtól védendő épületeknél - a kivitelezés alatt 

alkalmazott legzajosabb berendezések - nem okoznak jogszabály által meghatározott határérték feletti zajterhelést. A 

számítási eredmények alapján a kivitelezésből eredő 60 dB(A) zajszint határérték, az ingatlanon belül teljesül. 

A legközelebbi a védendő ingatlannál (Kisvárda, Temesvári és Damjanich utca) számított zajterhelés a jogszabályban 

meghatározott határérték alatt van. 

A telephely zajvédelmi hatásterületén nincs zajtól védendő épület. Az üzemelési fázisában a telephely zajkibocsátása 

a legközelebbi védendő lakóingatlannál biztosan határérték alatt marad, a zajterhelés érzékszervileg sem lesz 

érzékelhető. 

A hatásterülettel érintett település: Kisvárda 

A közlemény közzétételének időpontja: ___________________ 

 

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

Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2020. 01. 13-tól 2020. 02. 17.-ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

-12
00

, szerda 8
00

 -12
00

, 

13
00

 -16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/62-2020 webcímen, valamint Kisvárda Város Polgármesteri Hivatalában 

is megtekinthető. A betekintés módjáról részletes információt a környezetvédelmi hatóságnál, vagy Kisvárda Város 

Jegyzőjénél lehet kapni. 

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

Kisvárda Város Jegyzőjénél, vagy a környezetvédelmi hatóságnál. 

Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nincs folyamatban. 

 

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 24. § (9) bek. értelmében az összes adat ismeretében határoz, és 

 megadja az egységes környezethasználati engedélyt, vagy 

 elutasítja a kérelmet. 

 

 


