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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Hogyan épült be a hazai szabályozásba a 142/2011. EU
rendelet 8. melléklet I. fejezet II. szakasz 2/a. és 3. pontja, hogyan történik ennek alkalmazása 
és a végrehajtás ellenőrzése?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az ATEV Zrt. hódmezővásárhelyi gyárának tevékenységi körébe tartozik a takarmányozási célra
felhasználható 3-as kategóriájú vágóhídi melléktermékek feldolgozása.

Az üzem fő tevékenysége többek között

- vegyes állatifehérje-liszt gyártás feldolgozása nedves zsírkinyeréses eljárással 

- hemoglobin termékgyártás (korábban vérliszt) 

- toll-liszt gyártás 

- a fentiekből állati takarmányok előállítása.

A város  lakóitól  ugyanakkor  sok éve  tömeges  panasz  érkezik  arra,  hogy évszakoktól  függően,
bizonyos  időjárási  körülmények  esetén  a  telephelyről  eredő,  Hódmezővásárhely  nagy  részén
változó intenzitású bűzhatás érzékelhető, aminek a forrása több mint vélhetően a fehérjefeldolgozó
és komposztáló telephely által kibocsátott bűz.

A városban és az üzemben folytatott  személyes  konzultációk alapján ennek egyik előidéző oka
lehet,  hogy a Bizottság „A nem emberi fogyasztásra szánt  állati  melléktermékekre és a belőlük
származó  termékekre  vonatkozó  egészségügyi  szabályok  megállapításáról  szóló  1069/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az
egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli,  az irányelv szerinti
mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló  142/2011/EU Rendeletének (2011. február



25.) hazai jogharmonizációja nem valósult meg teljes mértékben.

Az idézett jogszabály hely és részlet:

VIII. MELLÉKLET 

ÖSSZEGYŰJTÉS, SZÁLLÍTÁS ÉS NYOMON KÖVETÉS

2. szakasz 

Hőmérsékleti feltételek

2. A takarmányanyag vagy a kedvtelésből tartott állatok eledele előállítására szánt, 3. kategóriába 
tartozó, feldolgozatlan anyagot hűtve, fagyasztva vagy silózva kell tárolni és szállítani, kivéve, ha: 

a) azt az összegyűjtéstől vagy a hűtött, illetve fagyasztott tárolás befejezésétől számított 24 órán 
belül feldolgozzák, ha az ezt követő szállítás a tárolási hőmérséklet fenntartását biztosító 
szállítóeszközben történik;

….

3. A hűtve szállításhoz használt járműveket úgy kell kialakítani, hogy azok a szállítás teljes 
időtartama alatt biztosítsák a megfelelő hőmérséklet fenntartását, és lehetővé tegyék ennek a 
hőmérsékletnek a folyamatos ellenőrzését.

A kérdésnek azért van jelentősége, mert nem mindegy, hogy az ATEV telepre beérkező 
„alapanyag”-nak milyenek a minőségi paraméterei, megfelelnek-e a fenti jogszabályi feltételeknek?

Tisztelt Miniszter Úr!

Kérem szíves írásbeli tájékoztatását arról, hogy:

1. Hogyan épült be a hazai szabályozásba a 142/2011. EU rendelet 8. melléklet I. fejezet II. szakasz 
2/a. és 3. pontja,

2. hogyan történik ennek alkalmazása és a végrehajtás ellenőrzése?

3.  Az  üzem  egységes  környezethasználati  engedély  érvényességi  ideje:  2026.06.20.  De  az
engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat jogerőre emelkedését
követő 5 éven belül (2020.06.20) a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti
felülvizsgálatot kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz. Hol tart ez a folyamat, és várható-e,
hogy  ennek  folyományaként  a  Hódmezővásárhelyt  elöntő  bűz  megszűnik,  vagy  legalábbis
mérséklődik? 

Tisztelettel  kérem szíves  válaszát  és  a  segítségét  abban,  hogy ezen ügyek a lehető legteljesebb
nyilvánosságot  kapják,  az  eljárás  minden  dokumentuma  a  vonatkozó  szabályozások  alapján
nyilvánosan hozzáférhető legyen, különös tekintettel a környezeti ügyekben az információhoz való
hozzáférésről,  a  nyilvánosságnak  a  döntéshozatalban  történő  részvételéről  és  az
igazságszolgáltatáshoz  való  jog  biztosításáról  szóló,  Aarhusban,  1998.  június  25-én  elfogadott
Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXXXI. törvényben foglaltakra.

Budapest, 2019. április 01.
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Tisztelettel:

Schmuck Erzsébet 

LMP
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