
 

 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

(továbbiakban: Főosztály) ezen közlemény útján tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Főosztályon 

kérelemre közigazgatási hatósági eljárás indult a Bátortrade Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/A) által 

üzemeltetett Nyírbátor, 0216/5., 0216/6 hrsz. alatti állati eredetű melléktermék és hulladék előkezelő és 

hasznosító (komposztáló) telep üzemeltetésére kiadott 4436-21/2012. számú egységes 

környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 7595/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. július 12. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. július 13. 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. július 17. 

 

Az ügy rövid ismertetése: 

A Főosztály jogelődje, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség a Bátortrade Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/A) által üzemeltetett Nyírbátor, 0216/5., 

0216/6 hrsz. alatti állati eredetű melléktermék és hulladék előkezelő és hasznosító (komposztáló) telep 

üzemeltetésére a 4436-21/2012. számon egységes környezethasználati engedélyt adott. Az 

engedélyben foglaltaknak megfelelően a Bátortrade Kft. – mint környezethasználó - 2017. július 12-én 

benyújtotta az engedély ötéves felülvizsgálatára vonatkozó dokumentációt.  

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: A dokumentációban szereplő számítások alapján a 

telephely levegőtisztaság-védelmi hatásterülete bűz szempontjából a forrástól számított 458 m. A 

zajvédelmi hatásterület a telephely mértani középpontjától számított 231 m.  

 

A tevékenységnek országhatáron átterjedő környezeti hatása nincs. 

 

A hatásterülettel érintett település: Nyírbátor 

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. 

sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2017. július 17-től - 2017. augusztus 03-ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, 

szerda 8
00

 –12
00

 13
00

 –16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/7595-2017 webcímen, valamint Nyírbátor 

Város Polgármesteri Hivatalában tekinthető meg. 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/7595-2017
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A közzététel időtartama alatt a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet 

tenni Nyírbátor Város Jegyzőjénél, vagy a Főosztályon. 

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet 20/A. § (12) bek. értelmében a felülvizsgálat 

eredményeképpen a következő döntéseket hozhatja: 

a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati 

engedélyt, vagy 

b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység 

felhagyására vonatkozó kötelezettségeket. 

 

 

 


