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Tisztelt Címzett! 
 
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 Baromfi-Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey u. 34.), mint környezethasználó 
meghatalmazásából eljáró MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki Kft (Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) 
kérelmére Nyírjákó 092/7 hrsz. területén állati melléktermék feldolgozóüzem megvalósítása 

tárgyában. 

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, 2017. május 03. 
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Értesülnek: 
1. Nyírjákó Község Jegyzője  4541 Nyírjákó, Szabadság tér 1. 

 + térti +mell  
2. Baktalórántháza Város Jegyzője 4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8. 

+ térti + CD mell 
3. Irattár 



 

 

 

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 Baromfi-Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey u. 
34.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki Kft 
(Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult.  
 
A kérelem tárgya: Nyírjákó 092/7 hrsz. területén állati melléktermék feldolgozóüzem megvalósítása 

Iktatási szám: 5471/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. április 13. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. április 14. 

A kérelem rövid ismertetése: 

A Baromfi – Coop Kft. 2014. évben Nyírjákó község külterületén 092/7 hrsz. baromfi trágya feldolgozó 
üzemet létesített azzal a céllal, hogy valamennyi baromfi telepéről, a vágó üzemből és a 
továbbfeldolgozó üzemből származó melléktermékeket (baromfi trágyát, víztelenített csirketrágyát, 
iszapot és biológiai tisztítás után keletkezett préselt iszapot) ártalmatlanítsa és ezekből magas 
hozzáadott értékű termékeket állítson elő. 
 
Az üzem kapacitása 11.000 t/év  30 t/nap (365 nappal számolva). Eddig a telep 10t/nap alatti 
kapacitással működött az állategészségügyi hivatal engedélye alapján.   
 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: A dokumentációban foglaltak szerint a tervezett 
almostrágya tároló, meglévő trágyatároló („komposztáló épület”) és fermentáló üzem szagvédelmi 
hatásterülete kedvezőtlen terjedési viszonyok (1 m/s szélsebesség) mellett (trágyatároló terek és 
fermentáló üzem) a vizsgált források együttes területének határa köré írható 540,97 m széles sáv 
területe.  

A zajvédelmi hatásterület határa a üzemelési időszakban a létesítmény zajvédelmi szempontú 
hatásterületének határa a telep mértani középpontjától számítva „Lakóterület” vonatkozásában a nappali 
időszakban 190 m-re, az éjjeli időszakban 30 m-re, zajtól nem védendő környezetben a nappali 
időszakban 120 m-re, az éjjeli időszakban 21 m-re, „Gazdasági terület” vonatkozásában a nappali 
időszakban 45 m-re, az éjjeli időszakban 12,5 m-re helyezkedik el.  

A hatásterülettel érintett település: Nyírjákó, Baktalórántháza 
A közlemény közzétételének időpontja: 2017.05.04. 

 

Ezen közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a környezetvédelmi hatóság 
Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2017. 05. 04-től 2017. 06. 06.-
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/5471-2016 webcímen, valamint Nyírjákó 

Község, illetve Baktalórántháza Város Polgármesteri Hivatalában is megtekinthető. A betekintés 
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módjáról részletes információt a környezetvédelmi hatóságnál, vagy Nyírjákó Község és 
Baktalórántháza Város Jegyzőjénél lehet kapni. 

A közzététel időtartama alatt a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet 
tenni Nyírjákó Község és Baktalórántháza Város Jegyzőjénél, vagy a környezetvédelmi hatóságnál. 

Az ügyben a környezetvédelmi hatóság közmeghallgatást fog tartani, melyre vonatkozó adatokat 
hirdetményi úton teszi közzé. Észrevételeket a közmeghallgatás meghirdetését követően a 
közmeghallgatás időpontjáig a környezetvédelmi hatóságnál, vagy Nyírjákó Község és 
Baktalórántháza Város Jegyzőjénél lehet tenni, vagy a közmeghallgatáson lehet előadni. 

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. 

 


