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KÖZLEMÉNY 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Telefon: 42/598-930; e-mail: 

ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu) (továbbiakban: Kormányhivatal) értesíti a 

nyilvánosságot, hogy a Kormányhivatalban a MASTER-GOOD Termelő és Kereskedelmi Kft. 

(4600 Kisvárda, Ipari u. 9.) /meghatalmazott képviselő: MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki 

Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály út 41.)/ kérelmére a Kisvárda, Ipari u. 9. szám alatti 

Baromfifeldolgozó Üzem kapacitásbővítésének ügyében összevont környezeti hatásvizsgálati és 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult. 

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. 

Az ügy iktatási száma: 308/2016. 

Az eljárás megindításának napja: 2016. 05.18. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2016. 05. 18. 

Ügyintézési határidő: 42 nap. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2016. május 26. 

A kérelem rövid ismertetése: 

A MASTER-GOOD Kft. (Kisvárda, Ipari u. 9.) Kisvárda, Ipari u. 9. szám alatti ingatlanon lévő 

Baromfifeldolgozó Üzem üzemeltetésére kiadott 308-6/2016., 438-1/2015., a 816-34/2013. és a 

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

környezethasználati engedéllyel rendelkezik. 

A Baromfifeldolgozó Üzem jelenlegi termelési kapacitása: 105.000 t/év; 350 t/nap (300 vágási 

nap). 

A MASTER-GOOD Kft. (Kisvárda, Ipari u. 9.) /meghatalmazott képviselő: MOLNÁR 

Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41.)/ 2016. május 18-án 

kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz a Kisvárda, Ipari u. 9. szám alatti ingatlanon lévő 

Baromfifeldolgozó Üzem 1559-42/2012. számú egységes környezethasználati engedély 

módosítása tárgyában.  

A kérelem szerint a MASTER-GOOD Kft. az üzem kapacitását a jelenlegi 350tonna/napról 540 

tonna/napra tervezi bővíteni, amely közel 54 %-os kapacitásbővítést jelent. A termelési 

kapacitás növelése elsősorban nem a jelenlegi technológia rendszer jelentős átalakítására, hanem 

az üzem működési idejére lesz kihatással. Az üzemben a feldolgozó kapacitás változatlanul 

13.500 db/óra marad, azonban az üzemelési idő megnő 16 óra/nap időtartamra.  
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A kérelem alapján a Kormányhivatalban összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárás indult. 

A közvetlen hatásterület határai: Az üzemelés levegővédelmi hatásterülete bűz szempontjából 

a vágóhíd területének határa köré írható 287 m széles sáv területe.  

A telephely zajvédelmi szempontból legnagyobb hatásterülete 153m a zajforrásoktól számítva.  

A hatásterülettel érintett település: Kisvárda. 

Ezen közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a környezetvédelmi 

hatóság Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2016. 05.25-től 

2016.06.20-ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

-

12
00

, szerda 8
00

 -12
00

, 13
00

 -16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1081 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 kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni 

Kisvárda Város Jegyzőjénél, vagy a környezetvédelmi hatóságnál. 

A tevékenységből várhatóan nem származik országhatáron átterjedő környezeti hatás. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal az ügyben a következő döntéseket hozhatja: 

 módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati 

engedélyt, vagy 

 a kérelmet elutasítja. 
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