
 

 

 

 

KÖZLEMÉNY 
 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése 

alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon a Tranzit-Food 

Kft. (4028 Debrecen, Simonyi u. 23.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Nyírbátor 0207/2. 

hrsz. alatti telephelyen végzett vágóhídi tevékenység jelentős bővítésére vonatkozó összevont környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás ügyében. 

Az ügy iktatási száma: 7409/2019 

Az eljárás megindításának napja: 2019. július 18. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2019. július 18. 

Ügyintézési határidő: 130 nap 

Az ügyintéző neve: Siroki Valéria 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930/220 mellék 

A közlemény közzétételének időpontja: 2019. július 29. 

 

Az eljárás megindításával egyidejűleg értesítem, hogy a Főosztály a Nyírbátor 0207/2. hrsz. alatti 

telephelyen végzett vágóhídi tevékenység jelentős bővítésére vonatkozó összevont környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban  

2019. szeptember 17-én 10
00

-kor 

közmeghallgatást tart a Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. sz. alatti hivatalos helyiségében.  

 

Az ügyben észrevételek megtételére, kérdések feltevésére írásban a közmeghallgatás időpontjáig a 

Főosztályon, vagy az érintett település jegyzőjénél, vagy a közmeghallgatáson személyesen van lehetőség. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a 130-2/2015. sz. határozatában 

adott egységes környezethasználati engedélyt a Gastor Baromfi Kft. (4300 Nyírbátor, 0207/2 hrsz.) részére 

a Nyírbátor 0207/2. hrsz. alatti telephelyén végzett vágóhídi tevékenységre. Az egységes 

környezethasználati engedély 276-2/2019. sz., 147-3/2018. sz., 963-18/2017. sz., 963-10/2017. sz. és 130-

14/2015. sz. határozatokkal módosításra került. A Főosztály a 963-10/2017. sz. határozatában az egységes 

környezethasználati engedély új jogosultjaként a Tranzit-Food Kft.-t (4028 Debrecen, Simonyi u. 23.) 

állapította meg.  

Az engedély szerint a baromfivágóhíd kiépített kapacitása 57.000 db baromfi/nap, 97 tonna vágott súly/nap. 

A baromfivágóhídon végzett tevékenység főbb technológiai fázisai: élőáru beszállítás, mérlegelés; 

pihentetés; lerakás; függesztés, ketrecmosás; kábítás; vágás, véreztetés; forrázás; tolltalanítás; lábvágás, 

lábkioldás, fejeltávolítás, zsigerelő pályára függesztés; nyakroppantás, kloaka- és hasfalvágás; 

zsigerkiemelés, belsőségek szétválasztása, zúzafeldolgozás; testmosás; horogmosás; függesztés levegős 

előhűtéshez; baromfitest, belsőségek előhűtése; rekeszmosás; darabolás; csomagolás; tárolás (előhűtve 

vagy fagyasztva); kitárolás, szállítás; fej, láb hőkezelése. 

 



 

Kapcsolódó tevékenységek: vízellátás, szennyvíztisztítás, hőenergia biztosítás, hulladékgyűjtés, 

eszközfertőtlenítés, kocsi- és rekeszmosás. 

A bővítést követően a baromfivágóhídon 120.000 db baromfi/nap vágását és feldolgozását tervezik. A tervek 

szerint a vágás és feldolgozás két műszakban napi 16 óra 06-22 h között történne. A bővítés által érintett 

ingatlan a Nyírbátor 0207/4 hrsz.  

A részletes technológiai leírást a benyújtott környezeti hatástanulmányt és egységes környezethasználati 

engedély iránti kérelmet tartalmazó dokumentáció részletezi. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

A tevékenység levegő-tisztaság védelmi szempontú hatásterületét a szagemisszió határozza meg. A 

dokumentációban bemutatott számítások szerint a hatástávolság a forrástó mért 362 m. 

Zajvédelmi szempontból az üzemelés időszakában a tervezett üzemidők mellett nem várható a lakott 

ingatlanoknál határérték túllépés. A hatásterületen belül védendő objektum nem található. 

A talajra vonatkozó közvetlen hatásterület a vágóhíd területével egyezik meg. 

A telephely az élőhelyi viszonyok átalakításával nem okoz maradandó károkat. Az üzemeltetés során 

számszerűsíthető környezeti hatás nem várható az élővilág szempontjából. 

 

A fejlesztéssel érintett település: Nyírbátor 

Országhatáron átterjedő környezeti hatások nem várhatók. 

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu) 2019. július 29 – 2019. szeptember 17. között 

megtekinthető. Az üggyel kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben 

(hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
–12

00
, 13

00
–16

00
), valamint az érintett település Polgármesteri Hivatalában. 

A betekintés módjáról a Főosztálynál és a Város Jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem 

és mellékletei elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/7409-2019. webcímen tekinthető meg. 

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

tenni az érintett település jegyzőjénél, vagy a környezetvédelmi hatóságnál. 

A tervezett tevékenység esetében országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem 

feltételezhető, így a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12-15. §.-a szerinti nemzetközi környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján az összes adat ismeretében határoz, és 

 megadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy 

 elutasítja a kérelmet. 

 

Nyíregyháza, 2019. július 26. 

 

 

 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/7409-201

