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H A T Á R O Z A T 

 

A Viterra Növényolajgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6331 Foktő, 07/2. hrsz., Cg. 03-

09-114954, adószám: 14022807-2-03, a cég rövidített elnevezése: Viterra Növényolajgyártó Kft., a cég 

hivatalos elektronikus elérhetősége: 14022807#cegkapu) – a továbbiakban: Engedélyes – részére, a Foktő 

07/2 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet  

9.2. b) pontja szerinti („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 növényi nyersanyagokból kiindulva 

300 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással vagy 600 tonna/napnál nagyobb késztermék 

termelő kapacitással, ha a létesítmény egy évben legfeljebb 90 egymást követő naptári napot meg nem 

haladó időtartamon át üzemel.”) tevékenység folytatásához a BK/KTF/00112-1/2022. számon kiadott 

egységes környezethasználati engedélyt – irodaház építése miatt – az alábbiak szerint 

 

 

módosítom: 

 

 

I. Az engedély 10. oldala „TERVEZETT FEJLESZTÉS” fejezettel és „Tervezett irodaház” 

alfejezettel egészül ki az alábbiak szerint: 

 

TERVEZETT FEJLESZTÉS 

 

Tervezett irodaház 

Az irodaház tervezett helyszínén jelenleg porta konténerek találhatók (8 db), amelyeket elbontanak, azonban 

a beruházás során új funkciót kapnak (1 db konténer ideiglenes portakonténerként, 2 db irodakonténerként, 5 

db pedig oktatókonténerként fog funkcionálni), majd az építést követően vélhetően értékesítik. 

Az irodaépület 39,78 m hosszú és 20,28 m széles lesz, így az alapterülete 806,7 m
2
, ehhez fog kapcsolódni 

kívülről egy fedett nyitott lépcsőház (25,4 m
2
 alapterülettel) északnyugati irányban, valamint egy fedett-

nyitott előtér (52,84 m
2
 alapterülettel) beton térkő burkolattal, délkeleti irányban. Az irodaház kétszintes 

(földszint + 1 emelet) lesz, monolit vasbeton vázszerkezettel és lapostetős kialakítással. 

A felszín alatt húzódó 0,4-1,1 m vastag iszapos-homokos feltöltés laza szerkezetű, alapozásra nem alkalmas, 

így az irodaház alapterületét figyelembe véve megközelítőleg 500-1000 m
3
 feltöltés kitermelésére kerülhet 

sor, amelyet az ingatlanról elszállítanak. Ez a földmennyiség hozzávetőlegesen 70 tehergépkocsi fordulót 

jelent. A tervezési területen egyidejűleg legfeljebb 2 db munkagép fog üzemelni. 
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Az irodaház üzemelése során a fűtést hőszivattyúkkal biztosítják. Gázüzemű tüzelőberendezést nem 

telepítenek. 

 

* 

 

Szakkérdés vizsgálata 

 

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település- 

egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek 

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, 

a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az 

emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

1.1. Az „Egységes környezethasználati engedély módosítási kérelem – irodaház építés” megnevezésű, 

nem jelentős változtatás miatt módosítása tárgyában elkészített KÖBM000787 munkaszámú 

dokumentáció tartalmát megismertem, népegészségügyi szempontból elfogadom. A többször 

módosított CSZ/01/12273-22/2016. iktatási számú egységes környezethasználati engedély nem 

jelentős változtatása miatt módosítására vonatkozóan, a környezet- és település-egészségügyre 

vonatkozó szakkérdések alapján, a tervezésre, illetve építésre szabott alábbi feltétel fenntartásával, 

népegészségügyi szempontból kifogást nem teszek. 

1.2. A tervezés és építés során az alábbi feltétel figyelembevétele indokolt: A tárgyi épületben irodai 

tevékenységet fognak végezni. A kémiai biztonsági törvény hatálya alá tartozó – veszély-

szimbólummal ellátott – a takarításhoz, illetve üzemeltetéshez szükséges anyagok, keverékek (pl.: 

tisztítószerek, fertőtlenítőszerek stb.) tárolását úgy kell kialakítani az épületben, hogy az egészséget, 

illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa. 

 

2. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata: 

 

2.1. A megvalósítás során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a telephely környezetében lévő és 

szomszédos termőföldek minőségének romlását ne eredményezzék, termőföldekre a telephelyről 

semmilyen hulladék, egyéb talajidegen és káros anyag ne kerüljön. 

 

3. kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

3.1. A beruházással kapcsolatban a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő régészeti dokumentációt 

kell készíteni, és azt a beruházás kivitelezésének megkezdése előtt legalább 60 nappal jóváhagyásra 

az örökségvédelmi hatóságnak be kell nyújtani. A beruházással kapcsolatban szükségessé váló 

régészeti szakmunkák tekintetében az előzetes régészeti dokumentációban, illetve a hatósági 

jóváhagyásban foglaltakat be kell tartani.  

 

4. a hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi 

követelmények teljesítése, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó 

környezetterhelések kockázat, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezése, a hulladék 

kezelésének megfelelősége, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, valamint 

építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelése (hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdés) 

vizsgálata: 

 

4.1. A tárgyi egységes környezethasználati engedély módosítása (irodaház építése) ellen 

hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emelünk. Az irodaház építésének célja a 

konténerirodák kiváltása. Az egységes környezethasználati engedély módosítása 

hulladékgazdálkodási szempontból nem szükséges 

 

 

* 
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Szakhatósági állásfoglalások: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/830-1/2022.ált. számon megadott szakhatósági 

állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/KTF/01131-3/2022. számú megkeresésére, a 

Viterra Növényolajgyártó Kft. (6331 Foktő, 07/2 hrsz.) ügyében, a Foktő 07/2 hrsz-ú ingatlanon üzemelő 

telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyének nem jelentős változás miatti 

módosításához (irodaház építése) a területi vízügyi-vízvédelmi hatóság  

 

szakhatósági hozzájárulását az alábbi kikötéssel megadja: 

 

1. A telephely és a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyében foglaltakat (Vksz.: 

VIII/670) az építési munkák végzése alatt is maradéktalanul be kell tartani. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.  

 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés 

elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

 

* 

 

 

Jelen módosítás a BK/KTF/00112-1/2022. számon kiadott egységes környezethasználati engedély egyéb 

rendelkezéseit nem érinti. 

 

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a 

környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer 

forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat 

hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén 

környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére. 

 

A kérelmező az eljárás 15.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

A határozat a közléssel – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon – külön értesítés nélkül véglegessé 

válik. 

 

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést 

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: 

bíróság) kell címezni.  

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet 

joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-

kormányablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.  

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a 

közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, 

mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez. 
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A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az 

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek 

tartja tárgyalást tart.  
 

A perben jogi képviselet kötelező. 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

A Viterra Növényolajgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6331 Foktő, 07/2. hrsz., Cg. 03-

09-114954, adószám: 14022807-2-03, a cég rövidített elnevezése: Viterra Növényolajgyártó Kft., a cég 

hivatalos elektronikus elérhetősége: 14022807#cegkapu) képviseletében a Környezetvédelmi és 

Informatikai Mérnökség Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6500 

Baja, Szent László utca 105., Cg. 03-09-127942, adószám: 24999052-2-03, a cég rövidített elnevezése: 

KörIM Kft., a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 24999052#cegkapu) 2021. november 26. napján 

előterjesztett 5 éves felülvizsgálati, valamint módosítása nem jelentős változtatása tárgyú dokumentáció és 

annak kiegészítése, alapján 6331 Foktő, 07/2 hrsz. alatti telephelyen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és 

az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 9.2. b) 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 

növényi nyersanyagokból kiindulva 300 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással vagy 600 

tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással, ha a létesítmény egy évben legfeljebb 90 egymást 

követő naptári napot meg nem haladó időtartamon át üzemel.”) szerinti tevékenység folytatásához 

hatóságunk BK/KTF/00112-1/2022. számú határozattal, egységes környezethasználati engedélyt adott. 

 

Az engedély 2022. január 15. napján vélt véglegessé és 2033. január 15. napjáig érvényes. 

 

 

* 

 

A Viterra Növényolajgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6331 Foktő, 07/2. hrsz., Cg. 03-

09-114954, adószám: 14022807-2-03, a cég rövidített elnevezése: Viterra Növényolajgyártó Kft., a cég 

hivatalos elektronikus elérhetősége: 14022807#cegkapu) képviseletében a Környezetvédelmi és 

Informatikai Mérnökség Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6500 

Baja, Szent László utca 105., Cg. 03-09-127942, adószám: 24999052-2-03, a cég rövidített elnevezése: 

KörIM Kft.,a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 24999052#cegkapu) 2022. január 27. napján – a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal által BK/KTF/00112-1/2022. számon kiadott egységes környezethasználati 

engedély módosítása nem jelentős változtatás miatt (irodaház építése) tárgyú – kérelmet terjesztett elő a 

hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 

27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. számú mellékletének 3. pontja valamint a 2. számú melléklet 43. 

pontja alapján jelen eljárás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. 

 

Az előterjesztett kérelmet érdemben megvizsgálva hatóságunk az alábbiakat állapította meg: 

 

A 2022. január 27. napján érkezett kérelem alapján az engedélyes egy 806,7 m
2
 alapterületű irodaház 

építését tervezi. 

 

A fentieknek megfelelően az egységes környezethasználati engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint 

módosítjuk. 
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A dokumentációban alkalmazott számítások szerint az építés levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a 

tervezési terület határa körül 105 méteres távolságban határolható le. A hatásterület nem érint lakott területet. 

A beruházás kapcsán nem létesül új légszennyező pontforrás. A tervezett fejlesztés nem befolyásolja az 

üzemelés levegőtisztaság-védelmi hatásterületének kiterjedését. 

A dokumentációban foglaltak szerint az irodaház zajforrásai domináns zajforrásként nem jelennek meg, így a 

hatásterületben változást várhatóan nem okoznak. 

 

Az 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) 2020. március 1. napján módosult 8/A. § (1) 

bekezdése értelmében területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e 

bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal – a Bács-Kiskun megyei települések (köztük: Foktő 

település) vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – jár el. 

 

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak 

fenn (hiánypótlás volt szükséges), hatóságunk az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2022. február 3. 

napján kelt, BK/KTF/01131-2/2022. számú levélben tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás 

megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél 

nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, 

hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 3. számú 

mellékletének 10.2. pontjai alapján határoztam meg. 

 

* 

 

A szakhatóságot az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és 

természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában (vízügy-vízvédelem) meghatározott 

szakkérdések tekintetében kerestem meg a 2022. február 3. napján kelt, BK/KTF/01131-3/2022. számú 

levéllel. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály (vízügy-vízvédelmem) 35300/830-1/2022.ált. számú állásfoglalását a rendelkező részben, a 

„Szakhatósági állásfoglalások:” fejezetben előírtam.  

 

Szakhatósági állásfoglalások indokolásai: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/830-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.)BK/KTF/01131-3/2022. számú megkeresésében a 

területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte, a Viterra Növényolajgyártó Kft. 

(6331 Foktő, 07/2 hrsz.) ügyében, a Foktő 07/2 hrsz-ú ingatlanon üzemelő telephely egységes 

környezethasználati engedélyének nem jelentős változás miatti módosításához (irodaház építése). 

 

Tárgyi beruházás az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, 
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valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 

kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII.27.) Korm.rendelet alapján kiemelt jelentőségű 

beruházás. 

 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság a kérelem, és a mellékletét képező 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-

download/8a22845f7e4f0e7d017ebf1bc1f703b6/2620/4768525401169591046/01131-1-

2022%20Viterra%20N%C3%B6v%C3%A9nyolajgy%C3%A1rt%C3%B3%20Kft._EKHE%20m%C3%B3do

s%C3%ADt%C3%A1s.zip 

 

elektronikus tárhelyen rendelkezése bocsátott dokumentáció és a rendelkezésére álló iratanyagok alapján 

az alábbiakat állapította meg: 

 

A dokumentációt a Környezetvédelmi és Informatikai Mérnökség Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6500 

Baja, Szent László utca 105.) környezetvédelmi szakértője Kanász-Szabó Ervin készítette. 

 

A Viterra Növényolajgyártó Kft. fő tevékenysége a növényi olajos magvak feldolgozása. Az üzem előállított 

terméke jelenleg a nyers, finomítatlan növényi olaj, amely még további feldolgozást igényel ahhoz, hogy 

élelmiszerként forgalmazható legyen. Ennek érdekében a gyár bővítését irányozták elő. 

A telephelyen folytatott tevékenység EKHE besorolása, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 9.2 

b) pont alapján történt. Megnevezése: „kizárólag növényi nyersanyagokból kiindulva 300 tonna/napnál 

nagyobb késztermék termelő kapacitással vagy 600 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással, 

ha a létesítmény egy évben legfeljebb 90 egymást követő naptári napot meg nem haladó időtartamon át 

üzemel”. A Viterra Növényolajgyártó Kft. a BK/KTF/00112-1/2022. számon egységes környezethasználati 

engedéllyel rendelkezik.  

 

A Viterra Növényolajgyártó Kft. a telephely vízellátó és üzemi szennyvíztisztító telep vízilétesítményeinek 

üzemeltetésére a 35300/2340-9/2019.ált. számon kiadott, a 35300/1429-11/2020.ált., 35300/3978-5/2021.ált. 

számokon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A vízjogi üzemeltetési engedély 2024. 

június 30-ig hatályos. 

 

A Viterra Növényolajgyártó Kft. a telephelyének csapadékvíz elvezető műtárgyak fenntartását és 

üzemeltetését a 35300/13359/2018.ált. számon kiadott és a 35300/3977-1/2021.ált. számon módosított 

vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2023. február 20-ig hatályos. 

 

A Gabonatároló és Logisztikai Kft. (1138 Budapest Népfürdő u. 22.) A Foktő 011 és 09/1 hrsz. alatti 

ingatlanon lévő kikötő vízilétesítményeit a 35300/814-7/2020.ált. számon kiadott vízjogi üzemeltetési 

engedély alapján üzemelteti, amely 2025. április 30-ig hatályos. 

 

Jelen eljárás tárgya a Foktő, 07/2 hrsz. alatti telephelyen tervezett irodaház egységes környezethasználati 

engedélyben foglalása. 

 

Szakkérdések vizsgálata 

 

Vízellátás: 

A telephely vízellátása közműhálózatról és saját vízbázisról biztosított, az éves lekötött vízigény 620.000 

m3/év. 

A vízellátást a 1. sz. kút (K-67) és a 2. sz. kút (K-68) biztosítja. 

 

 

A tervezett fejlesztés: 

A Viterra Növényolajgyártó Kft. a Foktő, 07/2 hrsz. alatti telephely északkeleti szélén, a porta mellett fog 

létesülni az új irodaház épület, amely az eddigi konténerirodákat fogja kiváltani. Az irodaház vízfogyasztása 

a meglévő rendszerre kerül rákötésre, ami nem jelent többlet vízfogyasztást. A várható vízfogyasztás 12,27 

m3/d. 
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Szennyvíztisztítás, elhelyezés: 

Jelenleg a telephelyen keletkező kommunális és technológiai szennyvizek az üzemi szennyvíztisztító telepen 

kerülnek megtisztításra. 

 

A szennyvíztisztító telep helye: Foktő 07/2 hrsz. 

 

Tisztítási technológia: a gyártástechnológiai szennyvizek fiziko-kémiai előkezelése flotációs eljárással 

történik. A kommunális szennyvíz a flotálóról elfolyó szennyvízzel együtt a puffermedencébe kerül, majd 

biofilm kialakulásán alapuló biológiai rendszerrel tovább tisztítják. 

 

Az oldott levegős flotálóból elvett sűrített iszapot iszaptároló tartályban gyűjtik, majd iszapvíztelenítő 

centrifugán polielektrolit adagolás mellett víztelenítik.  

A fertőtlenítési lehetőség biztosított.  

 

Jelenleg a szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása:    460 m3/d 

16867 LE 

 

A tisztított szennyvíz befogadója a Duna folyam 1520+706 fkm szelvénye. 

 

A telephely szennyvízkibocsátásának vizsgálatára vonatkozó önellenőrzési tervet a területi vízügyi-vízvédelmi 

hatóság 35300/5381-6/2019.ált. számú határozatával 2024. június 30-ig jóváhagyta. 

 

A meglévő növényolaj gyártást olajfinomító üzemmel bővül, ahonnan többlet szennyvíz keletkezik, ezért a 

meglévő szennyvíztisztító telep bővítése tervezett. A Viterra Növényolajgyártó Kft. a vízügyi-vízvédelmi 

hatóságtól vízjogi létesítési engedélyt kapott a bővítésre (35300/1357-19/2020.ált.), amely 2022. június 30-ig 

hatályos. 

 

A tervezett fejlesztés: 

Az új irodaház épület szennyvízelvezetése a meglévő üzemi szennyvíztiszttó telepre fog rákötni. A napi 

várható kommunális szennyvíz 12,27 m3/d. 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

Az üzem területén összegyűjtött csapadékvizet a zöldterületeken elszikkad. A kikötő területére hullott 

csapadékvizet iszap és olafogó műtárgyon vezetik át majd a Duna folyam 1520+918 fkm (bal part) 

szelvényébe vezetik. 

 

A tervezett fejlesztés: 

Az új irodaépület tetőfelületérő a csapadékvíz elvezetése a meglévő csapadékvízelvezető rendszerre lesz 

rákötve. 

 

Felszíni vízvédelem: 

A telephelyhez legközelebbi felszíni vízfolyások a Duna folyam. 

Az 1155/2016 (III.31.) Korm. határozattal kihirdetett felülvizsgált Magyarország 2015. évivízgyűjtő-

gazdálkodási tervében (a továbbiakban: VGT2) foglaltak szerint a befogadó Duna folyam Dunaföldvár – Sió 

torkolat közötti szakasza 9K típusú (síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – Duna méretű) 

erősen módosított vízfolyás, víztest, ökológiai állapota mérsékelt, hidromorfológiai elemek tekintetében 

mérsékelt, kémiai állapota jó.  

 

Felszín alatti vizek: 

A telephelyen folyó tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának az ellenőrzésére 3 db monitoring 

kútból álló monitoring rendszer került kialakításra és üzemeltetésre. 

A K-67 és a K-68 kataszteri számú kutak a VGT2 alapján a sekély porózus sp.1.15.2. jelű felszín alatti 

víztesten található, mely mennyiségi szempontból gyenge és kémiai szempontból jó értékelést kapott. 

A dokumentáció szerint a tevékenység jelenleg és a fejlesztést követően is megfelel az elérhető legjobb 

technikának (BAT) a hatékony vízfelhasználás és a szennyvízkibocsátás tekintetében. 
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A tevékenység az érintett felszíni és felszín alatti víztestekre megállapított környezeti célkitűzések teljesítését 

üzemszerű üzemeltetés esetén várhatóan nem veszélyezteti és a mennyiségi, illetve minőségi állapot további 

romlását az előírt feltételek betartásával nem eredményezi. 

 

Vízbázis védelem: 

A tárgyi üzem a Kalocsa Kistérségi Vízmű Barákai üzemelő sérülékeny vízbázis 60.565-3-1/2014 számú 

határozattal módosított 59.198-16/2002. számú határozattal kijelölt hidrogeológiai védőövezet „B" 

védőzónáján belül helyezkedik el. 

 

Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások: 

A telephely területe nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz- és a jéglevonulásra hatást nem gyakorol. 

 

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a telephely jelenlegi és tervezett új 

irodaépület vízellátása, szennyvízelhelyezése, csapadékvíz elvezetése megfelelően megoldott, a tevékenység 

a felszíni és felszín alatti vizek minőségét a dokumentációban bemutatott és a hatóság részéről 

előírásokkal szabályozott, rendeltetésszerű üzemeltetése esetén nem veszélyezteti, a tevékenység üzemelő 

vízbázis kijelölt védőterületét érinti de nem veszélyezteti, a távlati vízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak megfelel, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol, 

ezért a szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta. 

 

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17.§ alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét. 

A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm.rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 2. 

és 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.)Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg. 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján hozta 

meg. 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bek. zárja ki. 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság az Ákr. 85.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat 

részére történő megküldését. 

 

 

* 

 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 28. § (1) bekezdés alapján történt. A 

szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya hivatkozott számon megkereste az illetékes 

Népegészségügyi Osztályt a környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: a Rendelet) 28. §. (1) bek. 

alapján, az 5. sz. melléklete I. táblázat 3. pontjának B oszlopában meghatározott szakkérdésekben, szakmai 

álláspont megkérése céljából. 

 

A vizsgálati dokumentáció az  

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7e4f0e7d017ebf1bc1f703b6/2620/ 

4768525401169591046/01131-1-2022%20Viterra%20N%C3%B6v%C3%A9nyolajgy%C3%A1rt% 

C3%B3%20Kft._EKHE%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s.zip 

tárhelyen volt elérhető. 

A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a többször módosított CSZ/01/12273-22/2016. 

iktatási számú egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítás 

elfogadásának környezet-egészségügyi szempontból akadálya nincs. A szakmai álláspontomban megadott 

feltételek teljesítése esetén az üzemel-tetésnek a népegészségügyi szakkérdések alapján akadálya nincs. 
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A takarításhoz, illetve üzemeltetéshez szükséges anyagok, keverékek tárolására vonatkozó feltételt a kémiai 

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (2) bekezdése szerint állapítottam meg: „A veszélyes 

anyagok, illetve a veszélyes keverékek tárolásáért az (1) bekezdés szerint felelős személyek biztosítják, hogy 

a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne 

veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.” 

Szakmai álláspontom megadásához, a szakkérdések vizsgálatával „az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről” szóló 1991. évi XI. törvény 4.§ (1) bekezdésében, „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatáskörébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. 

(VI.12.) EMMI rendeletben, a „kémiai biztonságról” szóló 2000. évi XXV. törvényben, valamint „a 

vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről” szóló 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében megállapított népegészségügyi, 

környezetegészségügyi vonatkozású követelmények betartását írtam, illetve vettem figyelembe. 

Szakmai álláspontomat a hivatkozott (az indoklásban feltüntetett) jogszabályhelyek alapján alakítottam ki. 

Szakmai álláspontomat a Rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, és az 5. sz. 

melléklet I. táblázat 3. pontjának B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „a fővárosi és 

megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, 

továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1), 

5. §, valaminta járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 2. § (4)-(5) 

bekezdése és 1. számú melléklete alapján adtam meg. 

 
 
2. A növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának 

indokolása: 

 

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormány rendelet 3. § (2) 

bekezdése valamint az 52.§ (1) bekezdése állapítja meg. 

 

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormány rendelet 28. § (1) 

bekezdése, 5. melléklet I. táblázat tartalmazza. 

 

3. A kulturális örökségre (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság a Foktő 07/2 hrsz. alatti 

ingatlanon tervezett irodaház építése miatt egységes környezethasználati engedély módosítása tárgyában 

kereste meg hatóságomat.  

 

A Viterra Növényolajgyártó Kft. (6331 Foktő, 07/2 hrsz.) 2022. február 8-án kelt nyilatkozata alapján 

megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

(a továbbiakban: Kötv.) 7.§ (20) bekezdés értelmében nagyberuházásnak minősül. Nagyberuházás esetén a 

Kötv. 23/C § (1) bekezdés értelmében előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, és ezt a kulturális 

örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 

rendelet) 40. § (7) bekezdés értelmében az örökségvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.  

 

Ezt figyelembe véve az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálásának örökségvédelmi akadálya nincsen.  

 

Tájékoztatásul közlöm, hogy az előzetes régészeti dokumentáció illetve a feltárási projektterv készítésére a 

Kötv. 23/C. § (3) bek. és a Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése értelmében a Magyar Nemzeti Múzeum 

Nemzeti Régészeti Intézet jogosult (Elérhetőség: Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet 

1519 Budapest, Pf.: 365, Telefon: +36 20/259-4952; regeszetiprojektiroda@varkapitanysag.hu).  

 

Hatóságom illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdése állapítja meg.  

mailto:regeszetiprojektiroda@varkapitanysag.hu
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A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve 

az 5. sz. melléklet I. táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 88. §-ban 

felsorolt szempontokat vettem figyelembe. 

 

4. A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi 

követelmények teljesítése, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó 

környezetterhelések kockázat, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezése, a hulladék 

kezelésének megfelelősége, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, valamint 

építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelése (hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdés) 

vizsgálatának indokolása): 

 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2022. január 

26. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a Viterra Növényolajgyártó Kft. (székhely: 

6331 Foktő, 07/2. hrsz.) képviseletében a Környezetvédelmi és Informatikai Mérnökség Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. (székhely: 6500 Baja, Szent László u. 105.) a Foktő, külterület 07/2 hrsz. alatti 

telephelyen végzett a tevékenység folytatásához a BK/KTF/00112-1/2022. iktatószámon kiadott egységes 

környezethasználati engedély módosítása iránti kérelem vonatkozásában a hulladékgazdálkodási hatóság 

szakmai álláspontját kérte. 

 

Az egységes környezethasználati engedély nem jelentős módosítása a tervezett irodaház építés 

engedélyének kiadására irányul. 

 

A Viterra Növényolajgyártó Kft. (továbbiakban Kft.) foktői telephelyén (Foktő 07/2 hrsz.) növényi olajos 

magvak feldolgozását végzik. Jelenleg az irodai dolgozók konténerirodákban végzik el munkájukat. A 

konténerirodákat fogja kiváltani az újonnan létesülő irodaház. A konténerek megmaradnak az irodaház 

megépülése után is, irattárolásra fogják használni. Az irodaépület alapterülete 806,7 m
2
. Az irodai dolgozók 

fognak átköltözni az új épületbe, létszámnövelést nem terveznek, új parkolóhelyet sem létesítenek. Az 

irodaház üzemelése nem jár a korábbiakhoz képest többlet hulladéktermeléssel. Az építkezés során keletkező 

hulladékokat a tevékenységre vonatkozó engedéllyel rendelkező szakcéggel az építési vállalkozó szállíttatja 

el. 

Hulladékgazdálkodási szempontból nem indokolt a BK/KTF/00112-1/2022. ikt. számú egységes 

környezethasználati engedély határozat módosítása. 

 

Az Ákr. 17. § értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból 

köteles vizsgálni. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. 

sz. melléklet I. táblázat B oszlop alapján adta meg nyilatkozatát. 
 

* 

 

A fentiekre tekintettel, az előterjesztett kérelemnek helyt adva, a rendelkező részben foglaltak szerint az 

engedélyt módosítottam. 

 

A határozatot az R. 20. § (3) bekezdése és az R. 20/A. § (10) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit 

az R. 26. § (4) bekezdése határozza meg. 

 

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (4) bekezdése, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdése és 

az R. határozza meg. 
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Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték vagy a 

hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap. 

 

A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket 

hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését megküldi az eljárásban érintett, 

hatásterületen lévő település Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről.  

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a 

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) 

bekezdése és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 7. § 

(3) bekezdése rendelkezik. 

 

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást. 

 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltakon alapul. 

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a 

bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 

CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg. 

 

A perben a kötelező jogi képviseletet a 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése írja elő. 

 

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja 

szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. 

 

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg. 

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi 

illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam 

tájékoztatást. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 20. § (3) bekezdése és az R. 20/A. § (10) bekezdése, 

illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2022. március 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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Kapják:  

1. Viterra Növényolajgyártó Kft. (6331 Foktő, 07/2.) 14022807#cegkapu 

2. KörIM Kft. (6500 Baja, Szent László u. 105.) 24999052#cegkapu 

3. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.)  HKP 

4. BKMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

(6000 Kecskemét, Halasi út 36.)  HKP 

5. BKMKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

(6300 Kalocsa, Széchenyi krt. 12.) HKP 

6. BKMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. (Kalocsa) 

(6300 Kalocsa, Szent István király út 1.) - tájékoztatásul HKP 

7. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)  HKP 

8. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) HKP 

9. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

(6000 Kecskemét, Liszt f. u. 19.) - tájékoztatásul HKP 

10. Fajszi Közös Önkormányzat Hivatal Jegyzője, Foktői Kirendeltség 

(6331 Foktő, Kossuth L. u. 2.) – kifüggesztésre, külön levéllel HKP 

11. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

(6000 Kecskemét, Deák Ferenc u. 3.) - tájékoztatásul HKP 

12. Hatósági nyilvántartás 

13. Irattár 
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