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HATÁROZAT
Az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 23.; KÜJ: 100 170 793;
Telephely KTJ: 100 457 282; Létesítmény KTJ: 101 616 480) részére a 10886-10-13/2015.
számon kiadott (10886-10-18/2015. számon módosított), a Hódmezővásárhely, Tanya 1232/b.
szám (0525/18 hrsz.) alatti telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyt –
hivatalból – az alábbiak szerint
módosítom:
I. Az engedély 16. oldalán „A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI
VONATKOZÁSAI” és „AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA” fejezetek közé
az alábbi fejezet kerül:
FÖLDTANI KÖZEG
(ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS)
Engedélyes elkészítette a területre vonatkozó alapállapot-jelentést. A földtani közeg
szennyező anyag tartalmának meghatározása céljából 2015. október 8. napján 3 darab
talajfuratból (mélység: 20-3000 cm) történt mintavételezés.
Vizsgálati eredmények talajra vonatkozóan:
Vizsgálati
eredmény
EOVX: 122466 m
EOVY: 751464 m

Vizsgálati
eredmény
EOVX: 122556 m
EOVY: 751532 m

TPH

<20 mg/kg

<20 mg/kg

Fajlagos
vezetőképesség
Ammónium-vizes
kivonatban
Nitrát-vizes
kivonatban
Nitrit-vizes
kivonatban

289 µS/cm

222 µS/cm

194 µS/cm

2500 µS/cm

0,46 mg/kg

0,64 mg/kg

0,57 mg/kg

250 mg/kg

14,5 mg/kg

13,8 mg/kg

15,5 mg/kg

250 mg/kg

<0,2 mg/kg

<0,2 mg/kg

<0,2 mg/kg

100 mg/kg

Komponens
[mg/kg]

Vizsgálati
eredmény
EOVX: 122736 m
EOVY: 751593 m
70 mg/kg <x<82
mg/kg

Határérték

100 mg/kg

Fentiek alapján megállapítható, hogy valamennyi vizsgált komponens koncentrációja – a
földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
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határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM
együttes rendeletben megadott – (B) szennyezettségi határérték alatti.
Jelen határozat az alapengedély és a módosítás egyéb rendelkezéseit nem érinti.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz,
mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó
15 000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezésnek van helye.
Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő
napon jogerőre emelkedik.
INDOKOLÁS
Az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. részére a képviseletében a Dél-alföldi Ökoszisztéma Bt.
által 2014. augusztus 13-án benyújtott 5 éves felülvizsgálati dokumentáció alapján,
figyelemmel a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.27.379/2014/16. számú
ítéletére hatóságunk 10886-10-13/2015. számon egységes környezethasználati engedélyt adott
a a Hódmezővásárhely, Tanya 1232/b. alatti telephelyen végzett a környezeti hatásvizsgálati
és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet (továbbiakban: R.) 2. számú mellékletének 10. pontja szerinti [Állati anyagok
feldolgozása (Állati tetemek vagy állati melléktermékek ártalmatlanítása vagy
újrafeldolgozása 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással)] tevékenység folytatásához.
Az engedély 10886-10-18/2015. számon módosításra került.
Az engedély 63. pontjában hatóságom az alábbiakat írta elő:
63. Alapállapot-jelentést kell készíteni a telephelyre vonatkozóan, amelynek részeként a
földtani közegre a vizsgálatokat a következő komponensekre kell elvégezni: TPH,
ammónia, nitrát, és vezetőképesség. A mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált
laboratórium végezheti.
Határidő: 2015. október 30.
A fenti előírás teljesítési határnapja – annak kérelemre történő módosítását követően – 2015.
december 31. napja volt.
Az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. megbízásából Zala Izabella környezetvédelmi szakértő
(Dél-alföldi Ökoszisztéma Bt.) 2015. december 9. napján benyújtotta a fenti telephelyre
vonatkozó alapállapot jelentést.
A fentiekre tekintettel szükségessé vált a 10886-10-13/2015. számú engedély hivatalból
történő módosítása.
Hatóságunk az egységes környezethasználati engedély 63. pontjában tett előírást teljesítettnek
tekinti.
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.

2

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján az elsőfokon
eljáró környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal.
A módosítás vonatkozásában a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben meghatározott
szakhatóságok nem kerültek megkeresésre, tekintettel arra, hogy az alapállapot jelentés a
földtani közegre vonatkozott, így hatáskörüket a módosítás nem érinti.
A határozatot a R. 20/A. § (10) bekezdése alapján hoztam meg.
A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (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 fellebbezési illetéket az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2)
bekezdése pontja alapján állapítottam meg.
A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a 71/2015.
(III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.
S z e g e d, 2016. január 19.

Dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Dr. Börcsök Levente
főosztályvezető
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Kapják:
1. ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. 1097 Budapest, Illatos út 23.
2. Dél-alföldi Ökoszisztéma Bt. 6721 Szeged, Osztrovszky u. 21-23.
3. Hatósági nyilvántartás
4. Irattár

tv.
tv.
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