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HATÁROZAT
A MARS Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft. (5540 Csongrád-Bokros, I. kerület)
részére hatóságunk által – a Csongrád-Bokros, I. kerület 0505/124 hrsz. alatti telephelyre –
16881-8-30/2015. számon kiadott (16881-8-37/2016. számon módosított) jogerős egységes
környezethasználati engedélyt, a bennefoglalt levegőtisztaság-védelmi engedély változása
kapcsán 2017. március 17-én benyújtott kérelem alapján az alábbiak szerint
módosítom:
I. Az engedély 2. oldalán a „Fő tevékenység” felsorolás az alábbira változik:
Fő tevékenység
Az alábbi típusú állateledelek gyártása:
1. Száraz kisállat eledel gyártás (Dry)
2. Jutalomfalatok gyártása (C&T)
II. Az engedély 2. oldalán kezdődő „A TECHNOLÓGIÁK ISMERTETÉSE” fejezet első
bekezdése az alábbira változik:
Az üzem fő tevékenysége a kisállat eledel előállítás. A gyáregységben száraz macska és
kutyaeledel, jutalomfalatok gyártása folyik alapvetően gabona felhasználásával.
III. Az engedély 2. oldalán kezdődő „A TECHNOLÓGIÁK ISMERTETÉSE” fejezetből
a 3. oldalon törlöm a „Madáreleség előállító üzem (Trill)” részt.
IV. Az engedély 4. oldalán kezdődő „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐVÉDELMI
VONATKOZÁSAI” fejezetből az 5. oldalon törlöm a „Madáreleség előállító üzem” részt
a hozzá tartozó táblázattal együtt.
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V. Az engedély 16. oldalán az „ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA” fejezet 19.
előírása az alábbira változik:
19. Az engedélyes köteles a gyárban felhasznált alap és segédanyagokról, kiegészítőkről
valamint az előállított termékek mennyiségéről, és minden egyéb anyagról (takarítás,
fertőtlenítéshez felhasznált anyagok, stb.) fajtánként nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásban
a különböző üzemegységenként - Dry üzem (szárazeledel üzem), jutalomfalatokat előállító
üzem (S&T üzem) - külön-külön kell az előbbieket rögzíteni.
Határidő: folyamatos
VI. Az engedély 17. oldalán kezdődő „LEVEGŐVÉDELEM” fejezetből törlöm a
„Madáreleség gyártó technológia pontforrása” részt a hozzá tartozó táblázattal együtt,
valamint a 25. pontot. A következő pont számozása 26-ról 25-re változik és a felsorolás
ennek megfelelően folytatódik
VII. Az engedély 17. oldalán kezdődő „LEVEGŐVÉDELEM” fejezetből a 18. oldalon a
30. pont az alábbira változik:
30. A telephelyen mérendő légszennyező pontforrások és mérési gyakoriságuk:

Mérendő
pontforrások

2015

2016

P13 és P21
gázkazán

2 db biofilter
bűzmérési
hatékonysági
vizsgálata

2017

2018

2019

-

2 db biofilter
bűzmérési
hatékonysági
vizsgálata

-

2020
2 db biofilter
bűzmérési
hatékonysági
vizsgálata +
P13 és P21
gázkazán

Jelen módosítás az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. Az engedély
érvényességi ideje 2025. augusztus 15.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz,
mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett
szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 30 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal
10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj
megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A
befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.
A kérelmező az eljárás 60 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség
nem merült fel.
Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő
napon jogerőre emelkedik.
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INDOKOLÁS
Hatóságunk 16881-8-30/2015. számú határozatával egységes környezethasználati engedélyt
adott a MARS Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft. (a továbbiakban: Kft.) részére a
Csongrád-Bokros, I. kerület 0505/124 hrsz. alatti telephelyen a környezeti hatásvizsgálati és
az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú mellékletének 9. 2. a) pontja (Élelmiszer vagy
takarmány előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra
terjed ki, a következő feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokból (a csomagolás nem
képezi részét a késztermék össztömegének); kizárólag állati nyersanyagokból kiindulva 75
tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással) szerinti tevékenység folytatásához.
A Kft. 2017. március 17-én kelt levelében bejelentette, hogy a madáreledel gyártósoron a Kft.
befejezte a működést, ezért a 16881-8-30/2015. számú egységes környezethasználati engedély
30. pontjában a P3 pontforrásra előírt emisszió mérés nem realizálható. Nyilatkozata szerint a
Kft. a gyártósor újraindítását a jövőben sem tervezi, a berendezést leszerelte.
Az ügyfél hatóságunk CS-06Z/01/02716-2/2017. számú hiánypótlási felhívását (igazgatási
szolgáltatási díj megfizetése) 2017. március 27-én teljesítette.
A R. 20/A. § (10) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az egységes
környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az
engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását
nem teszi szükségessé.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. (1)
bekezdése és 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság
megyei illetékességgel - a jogszabályban megállapított esetek kivételével - a megyei
kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala.
A módosítás vonatkozásában a Rendeletben meghatározott szakhatóságok nem kerültek
megkeresésre, tekintettel arra, hogy a hatáskörüket a módosítás nem érinti.
A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint az engedélyt levegőtisztaságvédelmi vonatkozásában módosítottam.
A határozatot a R. 20. § (3) bekezdése és 20/A. § (10) bekezdése alapján hoztam meg.
Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. június 12.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a
továbbiakban: FM rendelet) 3. számú mellékletének 10.3. pontja alapján határoztam meg.
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A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.
A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.
A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni,
amely a megtámadott döntést hozta.
A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a Rendelet
8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.
S z e g e d, 2017. május 10.
Tóth Zoltán
főosztályvezető nevében és megbízásából:
Dr. Mader Balázs
osztályvezető
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Kapja:
1. MARS Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft. (5540 Csongrád-Bokros, I. kerület)
2. Zala Izabella 6721 Szeged, Osztrovszky u. 21-23.
3. Irattár
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tv.

