HIRDETMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó
egységes környezethasználati engedélyezési eljárás módosításáról

Ügy száma: BO/16/9365/2016.
Kérelmező: Atkár7-Nyugat Kft. (3213 Atkár, külterület 069/24)
Ügy tárgya: Atkár7 Nyugat Kft. (Atkár) részére az Atkár 069/24 hrsz.-ú ingatlanon tervezett, nagy
létszámú sertéstartásra kiadott, 1043-24/2011 számú egységes környezethasználati engedély
módosítására irányuló eljárás
Tervezett tevékenység: Az eredeti engedélyben foglaltakhoz képest 10 000 hízó helyett 2 500 koca
tartása tervezett, így évente megközelítőleg 65 000 – 67 000 db malac prognosztizálható. A telepen
1 szociális, 1 fiaztató, 1 termékenyítő/kocaszálló és 1 malacnevelő/süldőszálló épület, valamint
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1 széna/szalmatároló épület, 1 egészségügyi épület/hűtött hullatároló épület, 2 db 5 000 m -es
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trágyatároló, 1 db 190 m -es tüzivíz-tároló, és a szükséges kiszolgáló betonozott úthálózat és parkolók
létesítése tervezett.
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Atkár
A tevékenységgel feltételezhetően érintett település: nincs
Az eljárás megindításának napja: 2016. május 20.
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:
 a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az
annak teljesítéséig terjedő idő,
 a szakhatóság eljárásának időtartama,
 az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő
időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési
ügygondnok útján történő közlés időtartama,
 továbbá a 2004. évi CXL. tv. 33. § (3) bekezdésben foglaltak.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399
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Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 70 nap
Ügyintéző neve: Vigh Noémi
Elérhetősége (e-mail): noemi.vigh@emikofe.kvvm.hu
Az eljárás megindításának ténye:
Az Atkár7-Nyugat Kft. (3213 Atkár hrsz. 069/24) részére a környezetvédelmi hatóság 2011. június 17-én
kelt,
Atkár

1043-24/2011.
069/24

hrsz-ú

számú

határozatában

ingatlanon

tervezett,

egységes
nagy

környezethasználati

létszámú

állattartási

engedélyt
tevékenység

adott

az

(intenzív

sertéstenyésztés) végzéséhez, mely engedély érvényességi ideje 2021. december 31. napjában került
megállapításra. A határozat 2011. július 8-tól jogerős.
Az Atkár7-Nyugat Kft. (3213 Atkár, külterület 069/24) 2016. május 19-én kelt, az Atkár 069/24 hrsz-ú
ingatlanon tervezett sertéstelep 1043-24/2011 számú egységes környezethasználati engedélyének
módosítására irányuló kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatóságnál.
A kérelmezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alábbi mellékleteibe tartozik:
1. számú melléklet 2. d) pont: Intenzív állattartó telep sertéstelepnél 900 férőhelytől sertéskocák
számára
2. számú melléklet 11. c) pont: Nagy létszámú állattartás 750 férőhely kocák számára
Ennek megfelelően a kérelmezett tevékenység megkezdéséhez a Rend. 1. § (3) bekezdés b) pontja
alapján egységes környezethasználati engedély szükséges.
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 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.”
Fentiek szerint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése szerinti, az egységes
környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás indult a környezetvédelmi hatóságnál
BO/16/9365/2016 számon 2016. május 20-án.
Az eljárásban a környezetvédelmi hatóság bevonja az érintett szakhatóságok közül azokat, amelyek
hatáskörét a módosítás érinti.
A környezeti hatásvizsgálati eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében
a Környezetvédelmi Hatóság:
1. a tárgyi hatósági eljárás megindításáról értesíti az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások

Központi

Hivatala

által

működtetett

adatbázisban

szereplő

társadalmi

szervezeteket „a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett
elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről”
szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva jelen értesítés elektronikus
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úton történő megküldésével. A társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának
és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Környezetvédelmi Hatóságra történő
benyújtásával igazolhatja.
2. értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.
3. hirdetményt tesz közzé a Rend. 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes
konzultációs eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében
lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján.
4. megküldi a Rend. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint a hirdetményt, a kérelmet és mellékleteit a
tevékenység telepítési helye szerinti település, valamint a feltételezetten érintett település(ek) jegyzői
részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő közzétételének érdekében.
A kérelem, a dokumentáció és annak kiegészítései elektronikus formátumban megtekinthető a
http://emiktf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalán BO/16/9365/2016.
számon, illetve nyomtatott példánya megtekinthető előzetes telefonos egyeztetést követően a
környezetvédelmi hatóság hivatalos helyiségében ügyfélfogadási időben, továbbá a tevékenységgel
érintett önkormányzat Jegyzőjénél.
A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama legalább 21 nap.
A közzétételi időszak (21 nap) alatt a létesítmény megvalósításának vagy a működés jelentős
változtatásának környezetvédelmi feltételeire vonatkozó észrevételek tehetőek az eljárás során.
Ezen észrevételeket a környezetvédelmi hatóság a szakhatóságok bevonásával érdemben vizsgálja.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában jelen
eljárásban az alábbi döntéseket hozhatja:
a) módosítja az egységes környezethasználati engedélyt, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek
megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé,
b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja.
A környezetvédelmi hatóság a döntéséről szóló hirdetményt megküldi az eljárásban részt vett települési
önkormányzat jegyzője részére, aki gondoskodik a hirdetmény részére történő megküldésének napját
követő 8. napon a hirdetmény közzétételéről.
A környezetvédelmi hatóság a határozat meghozatalát követő öt napon belül döntését a hivatalos
honlapján is nyilvánosságra hozza.
Miskolc, 2016. augusztus 11.

Demeter Ervin
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Palásthyné Arnóth Mária
koordináló ügyintéző

