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Tárgy: HUNENT Zrt., Mélykút, külterület 0141/99 hrsz. alatti víziszárnyas feldolgozó üzem, hűtőház és 

továbbfeldolgozó üzem, IPPC engedély nem jelentős változtatás miatti (a próbaüzemre vonatkozó) módosítása – eljárás 

megszüntetése 

 

 

V É G Z É S 

 

A HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Vasút u. 21., KÜJ: 100 211 410, 

hivatalos elektronikus elérhetősége: 11029843#cegkapu) képviseletében Sáriné Romfa Ibolya (6449 

Mélykút, Szent László u. 25.) környezetmérnök, környezetvédelmi szakértő által 2019. október 15-én 

előterjesztett – a Mélykút, külterület 0141/99 hrsz. alatti telephelyen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és 

az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9.1. 

pontja („vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással”) és 9.2. a) pontja 

(„élelmiszer… előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, 

kizárólag állati nyersanyagból kiindulva (kivéve, ha kizárólag tejet tartalmaznak) 75 tonna/napnál nagyobb 

késztermék termelő kapacitással”) tevékenységre BK-05/KTF/00021-23/2019. számon egységes 

szerkezetben kiadott egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti (a próbaüzemre 

vonatkozó) módosítási  – kérelem alapján indult közigazgatási hatósági eljárást  

 

megszüntetem. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a próbaüzemi tapasztalatok alapján a technológiában vagy ahhoz 

kapcsolódóan történt változásokra tekintettel a BK-05/KTF/00021-23/2019. iktatószámon egységes 

szerkezetben kiadott egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítási 

kérelmét kell – jelen végzés véglegessé válását követő 8 napon belül – hatóságunknál előterjeszteni. 

 

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A döntés törvényességének bírósági felülvizsgálatát a közlést 

követő naptól számított 30 napon belül a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky 

krt. 2., Pf. 642, Hivatali kapu: JH03KMTKTF, KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz elektronikus úton benyújtandó keresetben jogsérelemre 

hivatkozva kérheti. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó 

hatálya nincs.  

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

fel. 

 

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

 

I N D O K O L Á S 

 

Hatóságunk a HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. részére, a képviseletében eljáró Sáriné Romfa 

Ibolya környezetmérnök, környezetvédelmi szakértő által 2017. május 10-én benyújtott egységes 

környezethasználati engedély iránti kérelem alapján, a Mélykút, külterület 0141/99 hrsz. alatti telephelyen 

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

9.1. pontja („vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással”) és 9.2. a) pontja 

(„élelmiszer… előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, 

kizárólag állati nyersanyagból kiindulva (kivéve, ha kizárólag tejet tartalmaznak) 75 tonna/napnál nagyobb 

késztermék termelő kapacitással”) tevékenység végzésére BK-05/KTF/01691-25/2017. számon (KTFO-

azonosító: 112199–4–11/2017.) egységes környezethasználati engedélyt adott. 

 

A HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. képviseletében Sáriné Romfa Ibolya környezetmérnök, 

környezetvédelmi szakértő 2019. január 2-án – a Mélykút, külterület 0141/99 hrsz. alatti területen 

víziszárnyas feldolgozó üzem, hűtőház és továbbfeldolgozó üzem létesítése, II. ütem tárgyú – egységes 

környezethasználati engedélykérelmet [tartalma alapján: a BK-05/KTF/01691-25/2017. számon (KTFO-

azonosító: 112199–4–11/2017.) kiadott egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti 

egységes szerkezetben történő módosítási kérelmet] terjesztett elő hatóságunknál. 

A 2019. január 2-án előterjesztett kérelem és annak kiegészítései alapján a BK-05/KTF/01691-25/2017. 

számon (KTFO-azonosító: 112199–4–11/2017.) kiadott egységes környezethasználati engedélyt hivatalunk 

BK-05/KTF/00021-23/2019. számon módosította és az engedélyt egységes szerkezetben adta ki. 

 

Hivatalunk a fenti számú engedély „Előírások” fejezet, „A tevékenység végzésének általános feltételei” 

alfejezet 5. pontjában előírta, hogy az engedélyesnek a vágási és a tovább-feldolgozó üzemi tevékenyég 

megkezdésének időpontjától számítva 6 hónap időtartamú próbaüzemet kell tartania. A próbaüzem 

megkezdésének időpontját a környezetvédelmi hatóságra írásban be kell jelenteni. 

Hivatalunk a hivatkozott alfejezet 6. pontjában előírta továbbá, hogy 6 hónap próbaüzem leteltét követően 

próbaüzemi jelentést kell készíteni és a be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságra. A próbaüzem 

időtartamára előírt mérések, vizsgálatok eredményeit a próbaüzemi jelentéshez mellékelni kell. 

 

A HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. képviseletében Sáriné Romfa Ibolya (6449 Mélykút, Szent László 

u. 25.) környezetmérnök, környezetvédelmi szakértő 2019. október 15-én – a BK-05/KTF/00021-23/2019. 

számon egységes szerkezetben kiadott egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás 

miatti módosítás iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján 2019. október 16. napján 

közigazgatási hatósági eljárás indult. 

A kérelemben a próbaüzem időtartamának 6 hónappal való meghosszabbítását kérték. 

 

A Mélykút területén víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőház megvalósítására irányuló beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 297/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján jelen eljárás tárgya 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. 

 

A HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. képviseletében Sáriné Romfa környezetmérnök, 

környezetvédelmi szakértő 2019. november 15-én visszavonta a 2019. október 15. napján hatóságunknál 

előterjesztett, a BK-05/KTF/00021-23/2019. számon egységes szerkezetben kiadott egységes 

környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti (a próbaüzemre vonatkozó) módosítási 

kérelmét, egyúttal mellékelte a próbaüzemi zárójelentést. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 47. § (1) 

bekezdés e) pontja szerint a hatóság az eljárást megszünteti, ha az eljárás kérelemre indult, és 

valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta, illetve ahhoz az ellenérdekű ügyfelek 

hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem folytatható. 
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A fentiek alapján, az Ákr. 47. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak fennállására tekintettel, a rendelkező 

részben foglaltaknak megfelelően döntöttem és az eljárást megszüntettem az Ákr. 47. § (1) bekezdés e) 

pontja alapján. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. 

(III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján igazgatási 

szolgáltatási díjat kell fizetni az 1-4. mellékletben meghatározott eljárásokért.  

A fenti tárgyú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú 

melléklet 10.2. pontja alapján 15.000 Ft. 

A 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése szerint az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás 

kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie. A 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (6) bekezdése 

alapján a díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem előterjesztéséhez 

mellékelni kell. 

A kérelmező hivatalunk BK-05/KTF/00021-32/2019. számú hiánypótlási felhívására az eljárás 15.000 Ft 

igazgatási szolgáltatási díját befizette. 

 

A jogszabályok az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését alapvetően nem teszik függővé a közigazgatási 

eljárás eredményétől. 

 

A 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 9. § b) pontja alapján az e rendeletben meghatározott díj tekintetében az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a 

díjfizetési kötelezettségre értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény 

adóhatóságot említ, azon az eljárásra illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságot, ahol illetéket említ, azon 

díjat, ahol leletet említ, azon jegyzőkönyvet kell érteni. 

Az Itv. 28. § (2) bekezdés b) pontja szerint az illetékkötelezettség akkor is fennáll, ha a hatóság az 

eljárást megszünteti, ide nem értve az illeték meg nem fizetése címén történő megszüntetést, valamint ha az 

eljárás megszüntetésének oka az, hogy a kérelem visszautasításának lett volna helye, vagy az ügy érdemi 

eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy 

ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan 

nem dönthető el, és törvény nem biztosít lehetőséget az eljárás felfüggesztésére. 

 

A fent hivatkozottak alapján megállapítom, hogy a jogszabály az igazgatási szolgáltatási díj visszautalását 

nem teszi lehetővé jelen esetben. 

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság új létesítményekre, 

valamint jelentős változtatás, illetve új keletű technikák alkalmazása esetén, ha az egységes 

környezethasználati engedélyben rögzített követelmények betartása az (5) bekezdés szerinti hatósági 

ellenőrzéssel a technológia jellegéből adódóan nem állapítható meg, próbaüzemet ír elő. A próbaüzem ideje 

alatt a normál üzemmódnak megfelelő előírásoktól való eltérést a környezetvédelmi hatóság a 17. § (1) 

bekezdése, a 20. § (6) és (7) bekezdése és a 22. § (9) bekezdése tekintetében engedélyezhet. A tevékenység 

a próbaüzem után csak az egységes környezethasználati engedélyben rögzített feltételek teljesítésével 

folytatható. 

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság által előírt próbaüzem 

lejárta, de legkésőbb a próbaüzem kezdetétől számított hat hónap - új keletű technikák alkalmazása esetén 

legkésőbb a próbaüzem kezdetétől számított kilenc hónap - után a környezethasználó köteles bizonyítani, 

és a környezetvédelmi hatóság köteles ellenőrizni, hogy a létesítmény működtetése során teljesülnek-e 

az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak. A környezethasználónak a bizonyításhoz 

megvalósulási dokumentációt kell benyújtania, amely tartalmazza, hogy a létesítmény milyen 

berendezésekkel valósult meg, valamint annak bizonyítását, hogy a megvalósult létesítmény megfelel az 

egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. 

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet R. 20/A. § (10) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az egységes 
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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: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 8/A. § (1) bekezdés 

alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben 

foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Mélykút település 

vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala – jár el. 

 

A fent hivatkozottak alapján hivatalunk felhívta a figyelmet, hogy a próbaüzemi tapasztalatok alapján 

a technológiában vagy ahhoz kapcsolódóan történt változásokra tekintettel a BK-05/KTF/00021-

23/2019. iktatószámon egységes szerkezetben kiadott egységes környezethasználati engedély nem 

jelentős változtatás miatti módosítási kérelmét kell hatóságunknál előterjeszteni. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban a BK-05/KTF/00021-31/2019. számú határozatával függő 

hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2019. 

november 26. napjáig az eljárást megszüntette. 

 

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

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (4) bekezdés e) pontján, a bírósági felülvizsgálat lehetősége az Ákr. 

114. § (1) bekezdésén alapul. 

 

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

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése rendelkezik. 

 

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

 

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

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja értelmében elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfél jogi képviselője. 

 

A Kp. 28. § (2) bekezdése alapján a Kp. eltérő rendelkezése hiányában a keresetlevélre, a védiratra, a 

keresetlevél és az ügy iratainak továbbítására, valamint a perorvoslati kérelemre a beadványok szabályait 

kell alkalmazni. 

 

A 2006. évi LIII. törvény 7. § (3) bekezdése szerint a perben a beadványok benyújtása és a hivatalos iratok 

kézbesítése elektronikus úton történik. 

 

A Kp. 28. § (3) bekezdése értelmében a beadványokra egyebekben a polgári perrendtartás általános 

szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

 

A közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét a Kp. 13. § (3) bekezdés g) pontja alapján állapítottam 

meg. 

 

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

hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését – külön levéllel – megküldi az eljárásban 

érintett, hatásterületen lévő település Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről, továbbá 

tájékoztatja hatóságunkat a közzététel időpontjáról. A döntés közlésének napja a hirdetmény 

kifüggesztését követő 5. nap. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése 

alapján adtam tájékoztatást. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a 
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környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2019. november 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. (6400 Kiskunhalas, Vasút u. 21.)                 11029843#cegkapu  

2. Sáriné Romfa Ibolya (6449 Mélykút, Szent László u. 25.)                           Ügyfélkapu (4T adat alapján) 

3. Irattár 

 

Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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