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Tárgy: Sole-Mizo Zrt., Bácsbokod, egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás (kapacitásnövekedés és 

a létesítendő, üzemi saját szennyvíztisztító) miatti módosítása, közlemény az eljárás megindításáról  

 

 

K Ö Z L E M É N Y 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)  

székhelye: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.  

elérhetősége: 

postacím: 6001 Kecskemét Pf. 642 

tel.: 76/795-870 

e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu, Honlap: http://bkmkh.hu/ 

 

értesíti az érintetteket, 

 

 

hogy a SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Zrt. (székhely: 6728 Szeged, 

Budapesti út 6., KÜJ: 100 172 568, hivatalos elektronikus elérhetősége: 11090799#cegkapu, rövidített 

elnevezése: Sole-Mizo Zrt.)  2018. november 19-én a Bácsbokod, Borsódi u. 1. szám (1422/1-2 hrsz.) alatti 

telephelyen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 9.3. pontja [„Élelmiszeripar: kizárólag tej 

kezelése és feldolgozása, ha a beérkezett tej mennyisége nagyobb mint 200 tonna/nap (évi átlagban)”] alá 

tartozó tevékenység folytatásáhoza Csongrád Megyei Kormányhivatal által 107093-2-13/2016. számon 

kiadott [a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala által 107093-2-18/2017. 

számon, BK-05/KTF/02218-7/2017. számon (KTFO-azonosító: 107093-2-24/2017.), BK-05/KTF/02218-

13/2017. számon (KTFO-azonosító: 107093-2-27/2017.), BK-05/KTF/00798-13/2018. számon (KTFO-

azonosító: 107093-2-38/2018.) és BK-05/KTF/00798-21/2018. (KTFO-azonosító: 107093-2-40/2018.) 

módosított] egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása iránti 

kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál. 

 

A Sole-Mizo Zrt. 2019. január 3-án a 2018. november 19-én előterjesztett kérelmet kiegészítette, a BK-

05/KTF/00798-28/2018. számú (KTFO-azonosító: 107093-2-48/2018.) kötelező határozatban a 

kapacitásnövekedésre tekintettel hatóságunk által előírt, valamint a létesítendő, üzemi saját 

szennyvíztisztítóra tekintettel szükséges, az ABU HUNGARY Mérnökiroda Kft. (9027 Győr, Külső-Árpád 

u. 41.) által elkészített, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt terjesztett elő. 

 

http://bkmkh.hu/
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A Sole-Mizo Zrt. 2019. január 8-án, további kiegészítésként megküldte hivatalunknak a Veolia Water 

Solutions & Technologies Magyarország Zrt. (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 301., hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 13988560#cegkapu, felelős tervező: dr. Takács Zoltán) – mint a Sole-Mizo Zrt. 

Bácsbokod tejüzem szennyvíztisztító telep felelős tervezője – által a szennyvíztelep határon túlnyúló 

hatásaival kapcsolatban tett, 2019. január 7-én kelt nyilatkozatot. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2018. november 20. 

Az ügyintézési határidő kezdetének napja: 2018. november 20. 

Az ügyintézési határidő: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdés, 50. § (1) és (3) bekezdés és a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (2) bekezdés alapján a kérelem eljáró hatósághoz történő 

megérkezését követő naptól számított 105 nap. 

 

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás 

felfüggesztésének és szünetelésének időtartama. 

 

Ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: dr. Kisgyörgyei Ágnes hatósági szakügyintéző  

 (Telefon: +36 (76) 795-862) 

 Kormos Tamás környezetvédelmi szakügyintéző  

 (Telefon: +36 (76) 795-871) 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2019. január 30. 

 

A közvetlen hatásterülettel érintett település:  

Bácsbokod 

 

A tevékenységnek (a módosítás vonatkozásában, a szakhatóságok állásfoglalásait is figyelembe véve) 

határon átterjedő környezeti hatása nincs. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12-15. §-ai szerinti eljárás – 

országhatárokon átterjedő nemzetközi környezeti hatásvizsgálat – nincs folyamatban.  

            

Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy az egységes környezethasználati engedély módosítási 

eljárásban észrevételeket – e közlemény megjelenését követő 21 napon belül – közvetlenül a 

környezetvédelmi hatósághoz, illetve az érintett település jegyzőjéhez lehet benyújtani.  

 

A környezetvédelmi hatóság döntési lehetőségei: 

 

a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati 

engedélyt, vagy 

b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység 

felhagyására vonatkozó kötelezettségeket. 

 

A kérelem és a mellékletek elektronikus példányába, az alábbi internetes elérhetőségeken, valamint a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályán és Bácsbokod Nagyközség Jegyzőjénél lehet betekinteni.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

A betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál, illetve az érintett település jegyzőjénél lehet részletes 

felvilágosítást kapni. 

 

A 2018. november 19-én előterjesztett kérelem és a mellékelt dokumentáció elérhetőségei:  

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/638/-8532238268960807630/publicLink/107093-2-50.zip 

 

vagy 

 

https://is.gd/TlqHBG 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/638/-8532238268960807630/publicLink/107093-2-50.zip
https://is.gd/TlqHBG
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A 2019. január 3-án előterjesztett kiegészítés és a mellékelt dokumentáció elérhetőségei: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/690/208887670504911642/publicLink/00084-1-2019.zip 

 

vagy 

 

https://is.gd/CnyFHv 

 

A 2019. január 8-án előterjesztett határon túlnyúló hatásaival kapcsolatos nyilatkozat elérhetőségei: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/694/-7428767011281375620/publicLink/00084-9-

2019.zip 

 

vagy 

 

https://is.gd/JUe3Ls 

 

Kecskemét, 2019. január 30. 

Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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