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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) bekezdése alapján ezen közlemény útján tájékoztatja a nyilvánosságot, 

hogy a Főosztályon az AGROGÁZ Nyíregyháza Termelő és Szolgáltató Kft. /(4400 Nyíregyháza, Hrsz.: 

01044/5) meghatalmazott képviselő: Eichinger Edina környezetvédelmi szakértő (4400 Nyíregyháza, 

Meggyes u. 80.)/ kérelmére összevont környezethasználati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás indult a Nyíregyháza 01044/5 és 01043/13 hrsz. alatti sertéstelep 7367-13/2018. 

számú határozatába foglalt egységes környezethasználati engedély módosítása tárgyában. 

Az ügy iktatási száma: 4879/2019. 

Az eljárás megindításának napja: 2019. november 18. 

Ügyintézési határidő: 130 nap 

Az ügyintéző neve: Biróné Pájer Judit  

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 940/8940 mellék 

A közlemény közzétételének időpontja: a Főosztályon 2019. december 3-tól 2019. december 27-ig. 

a Polgármesteri Hivatalban: ……………………………….. 

Az üggyel kapcsolatos kérelem és dokumentáció megtekinthető  

 a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

-12
00

, szerda 8
00

-12
00

, 13
00

-16
00

),  

 a Polgármesteri    Hivatalban…………………………………………….. 

 elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/4879-2019 webcímen. 

A beruházás telepítési helye: Nyíregyháza 01044/5 és 01043/13 hrsz. alatti ingatlan 

A közzététel 21 napos időtartama alatt a létesítmény megvalósításának környezetvédelmi feltételeire 

vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzőjénél, vagy a 

környezetvédelmi hatóságnál. 

A tervezett tevékenység jelentős bővítése környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. A bővítés 

megvalósulásából országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem 

feltételezhető. 

Döntéshozó hatóság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14.) 

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján a felülvizsgálat eredményeképpen az alábbi 

döntéseket hozhatja: 

 kiadja vagy módosítja a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati 

engedélyt, vagy 

 az engedélyt visszavonja, vagy a kérelmet elutasítja. 

Releváns információk közzététele: az eljárás megindításától a döntés véglegessé válásáig a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/4879-2019 webcímen. 
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