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H A T Á R O Z A T 

 

 

A HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a cég rövidített 

elnevezése: HUNENT Zrt., székhely: 6449 Mélykút, Tópart 56., Cg. 03-10-100077, adószám: 11029843-4-

03, KÜJ: 100 211 410, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 11029843#cegkapu) meghatalmazása 

alapján eljáró Sáriné Romfa Ibolya (6449 Mélykút, Szent László u. 25.) által 2022. november 19. napján 

előterjesztett – 6449 Mélykút, 0141/99 hrsz. alatt található Mélykúti Víziszárnyas feldolgozóüzemre és 

hűtőházra (KTJ: 102 689 269) vonatkozó – üzemi kárelhárítási tervet 

 

jóváhagyom ,  

 

 

az alábbi előírásokkal:  

 

1. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon 

azonnal és 8 órán belül írásban tájékoztatni kell. 

2. Az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett 

változások rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról gondoskodni 

kell. 

3. A változásokról a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztályát 30 napon belül értesíteni kell a módosításra vonatkozó 

tervrészletek megküldésével.  

4. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – 5 évenként, 

továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében 

bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.  

Jelen határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet 2027. november 01. napjáig felül kell 

vizsgálni és jóváhagyásra hatóságunknál elő kell terjeszteni. 

5. Amennyiben az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása miatt a gazdálkodó 

szervezetnek nem kell tervet készíteni, úgy azt a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül 

a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztályához be kell jelenteni. 

6. Az üzemi terv egy példányát a gazdálkodó szervezet székhelyén, egy példányt a terv által érintett 

telephelyen kell tartani. Az üzemi kárelhárítási tervet elektronikus úton az Alsó-Duna-völgyi 

Vízügyi Igazgatóságnak (6500 Baja, Széchenyi István utca 2/c., Hivatali kapu: ADUVIZIG; KRID 

azonosító: 628058718) és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak (6000 Kecskemét, Liszt F. 

u. 19., Hivatali kapu: KNPI; KRID azonosító: 501975996) meg kell küldeni. 
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7. Az üzemi tervben a környezetvédelmi hatóság nevét módosítani szükséges az alábbiak szerint: Bács-

Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály. 

 

 

* 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/5291-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. (6449 Mélykút, Tópart u. 56.) ügyében, a Mélykút 0141/99 

hrsz.-ú ingatlanon üzemelő víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőházra vonatkozóan elkészített üzemi 

kárelhárítási terv jóváhagyása tárgyában indult eljárásban a területi vízügyi szakhatóság 

 

szakhatósági hozzájárulását a következő előírásokkal megadja: 

 

1. Amennyiben azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodás következik be, úgy a kárelhárítást a 

jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 

90/2007. (IV.26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 90/2007. Korm.r.) foglaltak figyelembevételével kell 

végrehajtani. 

 

2. Az intézkedésre jogosult vezetők és az intézkedésbe bevonható szervek elérhetőségét, a kárelhárítási tervet 

és a kárelhárítási eszközöket a telephelyen az intézkedésbe bevonható valamennyi személy által hozzáférhető 

helyen kell tartani. 

 

3. A földtani közeget, felszín alatti vizet vagy felszíni vizet közvetetten vagy közvetlenül veszélyeztető 

havária eseményt az észlelést követően haladéktalanul be kell jelenteni a Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Felügyeleti Osztályának a 06-76-502-010 vagy a 06-76-513-393 

telefonszámon és az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság központi ügyeletének a 30/943-6281 

telefonszámon. 

 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az 

eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

 

* 

 

Eljárási költség nem merült fel. 

 

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

 

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.  
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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. 

 

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 HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6449 Mélykút, 

Tópart 56., a cég rövidített elnevezése: HUNENT Zrt., Cg. 03-10-100077, adószám: 11029843-4-03, KÜJ: 

100 211 410, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 11029843#cegkapu) meghatalmazása alapján eljáró 

Sáriné Romfa Ibolya (6449 Mélykút, Szent László u. 25.) 2022. november 19. napján – 6449 Mélykút, 

0141/99 hrsz. alatt található Mélykúti Víziszárnyas feldolgozóüzem és hűtőház (KTJ: 102 689 269) üzemi 

kárelhárítási tervének jóváhagyása iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunkhoz, amely alapján 

közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

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 környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R.) 6. § (5) bekezdése szerint a területi és az üzemi tervet a környezetvédelmi hatóság hagyja 

jóvá. 

 

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt 

kivétellel - a vármegyei kormányhivatal – Kecskemét település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei 

Kormányhivatal – jár el. 

 

Az ügyfél azonosító adatai: 

 

Engedélyes neve:    HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. 

Engedélyes székhelye:  6400 Kiskunhalas, Vasút u. 21. 

KSH száma:  11029843-1012-114-03 

Cégjegyzék száma: Cg. 03-10-100077 

Engedélyes KÜJ száma:  100 211 410 

Telephely KTJ száma: 102 689 269 

IPPC KTJ száma: 102 689 270 

NOSE-P kód:  105.03 

EKHE besorolás: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet  

 9.1. pont 

 9.2. a) pont 

Megnevezése: A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet  

9.1. pontja: „vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési 

kapacitással” és  
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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”. 

Folytatásának helye: 6449 Mélykút, külterület 0141/99 hrsz. 

Súlyponti EOV koordinátái: X = 95 059 m 

Y = 673 500 m 

TEÁOR 2008 besorolása: 10.12 – Baromfihús feldolgozása, tartósítása 

 10.13 – Hús- és baromfihús készítmény gyártása 

Kapacitás: 

Vágás:     kacsa 2,0 kg/db  átlag vágott súllyal         100,0 t/nap 

   liba   3,4 kg/db  átlag vágott súllyal         85,0 t/nap 

Feldolgozás:               élelmiszer késztermék előállítás           91,0 t/nap 

Tároló kapacitás (0°C-on):               250 t 

Hűtőház:   fagyasztás:     12 t/ó 

   mélyhűtő tárolás:     4500 t 

 

Az üzemi kárelhárítási tervet készítő adatai: 

Neve:  Sáriné Romfa Ibolya 

Székhely: Mélykút, Szent László u. 25. 

 

 

Telephely elhelyezkedése: 

A tárgyi telephely Mélykút, külterület 0141/99 hrsz. alatti ingatlanon, 87686 m
2
 nagyságú kivett művelési 

ágú területen, Mélykút belterületi határától mintegy 2200 méterre helyezkedik el. Az ingatlan Mélykútról 

Baja irányában az 55. számú főútról, a 68+000 sz. km. szelvényénél leágazó úton közelíthető meg. 

 

Okirattári nyilvántartásunk és a benyújtott tervdokumentáció alapján a következőket állapítottuk meg: 

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

továbbfeldolgozó üzem telephelyre vonatkozóan BK-05/KTF/00125-2/2020. számon egységes szerkezetben 

módosított egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. 

 

Az üzemi kárelhárítási tervre vonatkozó jogszabályi követelményeket a környezetkárosodás megelőzésének 

és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) rögzíti. 

 

 

Az R. 7. § (3) bekezdése értelmében az üzemi kárelhárítási tervet a környezetvédelmi, természetvédelmi és 

tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján a víz és a földtani közeg részszakterületen 

szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő vagy tervező készíti el. 

 

Az előterjesztett üzemi kárelhárítási tervet Sáriné Romfa Ibolya, környezetvédelmi megbízott állította össze, 

akinek a kárelhárítási terv elkészítésére érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezik. 

 

Az R. 6. § (3) bekezdése értelmében, üzemi terv készítésére a R. 2. számú melléklete szerinti tevékenység 

végzője köteles. 

 

A tárgyi tevékenység az R. 2. számú melléklet 9.2 a) pontja – „élelmiszer-termékek termeléséhez kezelő és 

feldolgozó üzemek állati nyersanyagokból kiindulva (tejen kívül) 75 tonna/napnál nagyobb késztermék 

termelő kapacitással” – alá sorolható. 

 

Az R. 9. § (1) értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül 

– ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi 

körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia. 
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A R. 2. számú melléklet 9.1. pontja alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett, melyet benyújtott 

hatóságunkra 7. § és az 1. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően. 

 

A fentiek értelmében elkészített és hatóságunkra benyújtott, kijavított üzemi kárelhárítási terv szerkezeti 

felépítésében és tartalmában megfelel a R.-ben felsorolt követelményeknek, ezért annak jóváhagyásáról 

döntött a rendelkező részben foglaltak szerint. 

 

 

Előírások indokolása: 

 

1. pont: a 8 órán belüli bejelentés kötelezettséget a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdés 

alapján – „a környezetvédelmi, illetve az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől 

való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az 

üzemeltető az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot.” – írtuk elő. 

 

2. pont: az R. 8. § (1) bekezdése alapján az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az 

adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő 

felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére 

kötelezettnek kell gondoskodnia. 

 

3. pont: az R. 8. § (2) bekezdése szerint a változásokról a környezetvédelmi hatóságot 30 napon belül 

értesíteni kell.  

 

4. pont: az R. 9. § (1) bekezdése értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások 

átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel 

összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia. 

 

5. pont: az R. 9. § (2) bekezdése szerint, ha a rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetnél az 

alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása nem jelentős és az (1) bekezdés szerinti 

felülvizsgálat nem szükséges, úgy a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a környezetvédelmi 

hatóságot erről kell tájékoztatni. 

 

6. pont: Az üzemi kárelhárítási terv – a működési terület szerinti – területi vízügyi igazgatóságnak és 

Nemzeti Park Igazgatóságnak elektronikus úton való megküldése az R. 7. § (2) bekezdésén alapul. 

 

7. pont: Alaptörvény (2011. április 25.) tizenegyedik módosítása alapján az Alaptörvény (2011. április 25.) 

17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a fővárosi és 

vármegyei kormányhivatal. 

 

* 

 

A szakhatóságot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. 

számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 13. és 14. pontjában meghatározott 

szakkérdések tekintetében kerestem meg. 

 

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

Hatósági Osztály 35300/5291-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.  

 

A 35300/5291-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalás indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-

Zsilinszky krt. 2.) BK/KTF/07817-3/2022. ügyiratszámú megkeresésében a területi vízügyi hatóság 
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szakhatósági állásfoglalását kérte a HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. (6449 Mélykút, Tópart u. 56.) 

ügyében, a Mélykút 0141/99 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőházra 

vonatkozóan elkészített üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása tárgyában indult eljárásban. 

 

A területi vízügyi szakhatóság a tervdokumentáció és a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat 

állapította meg: 

 

A Zrt. a Mélykút 0141/99 hrsz.-ú ingatlanon víziszárnyas vágó és feldolgozó üzemet üzemeltet a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály által BK-05/KTF/00125-2/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedély 

(továbbiakban: EKHE) alapján. 

Az EKHE kiadásához a vízügyi hatóság szakhatósági hozzájárulását 35300/5500-1/2019.ált. számon 

megadta. 

 

Vízellátás: 

A telephely vízellátását saját vízbázisról biztosított (rétegvízből), 2 db üzemi és 1 db tartalék kút, valamint 

víztisztító műtárgy szolgálja. 

A telep technológiai vízigénye: 1600 m3/nap, kommunális vízigénye 80 m3/nap  

Lekötött éves vízigény: 540.059 m3/év 

A Zrt. vízilétesítményei üzemeltetésére (vízellátás, víztisztítás, monitoring) 35300/5232-28/2018.ált számú 

vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2024.03.31. napjáig hatályos. 

 

Szennyvíztisztítás, elhelyezés: 

A telephelyen saját szennyvíztisztító telep létesült, a tisztított szennyvizet a Kígyós–főcsatornába vezetik. 

A telephelyen keletkező szennyvizet egy durva és egy finom rácson, majd ezt követően egy flokkulátor-

flotálóegységen és egy biológiai eleveniszapos rendszeren (anaerob-anox-aerob reaktortereken és utóülepítőn 

keresztül), végül homokszűrőn és amennyiben szükséges a tisztítási hatásfok miatt aktív szén adszorbensen 

átvezetve tisztítják. 

A Zrt. vízilétesítményei üzemeltetésére (üzemi szennyvíztisztító) 35300/4710-14/2019.ált számú vízjogi 

üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2025.03.31. napjáig hatályos. 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

A telephelyen szennyezett és nem szennyezett csapadékvizek keletkezhetnek. 

A biztosan nem szennyezett csapadékvizek a tetőfelületeken keletkeznek, melyet közvetlenül a telephelyen 

kialakított szikkasztó tározóba vezetnek. 

A parkolókban keletkező csapadék vizek lefolyószemébe olajszűrő betéteket helyeznek el, melyeket 

rendszeresen cserélnek. A szűrt, olajmentes csapadékvíz szintén a szikkasztó tározóba kerül. 

Az üzemi utakon keletkező csapadékvizeket közvetlenül a szikkasztó tározóba vezetik. 

Ezeken a felületeken olyan rövid ideig tartózkodik a gépjármű, hogy elhanyagolható a szennyezés mértéke. 

Havária esetén a csapadékszemeknél, a csapadékvíz csatornákban vagy a tározóban lokalizálható a kifolyt 

olaj. 

 

Monitoring rendszer: 

A tisztított szennyvíz befogadóra gyakorolt hatásának nyomonkövetése érdekében ügyfél 2 db monitoring 

kutat létesített - a tisztított szennyvíz Kígyós főcsatornába történő bevezetése alatt és felett, továbbá a 

csapadékvíz szikkasztás nyomonkövetésére további 2 db monitoring kút létesült. 

 

Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem: 

Felszíni vízvédelem: 

A telephelyen saját szennyvíztisztító telep létesült, a tisztított szennyvizet a Kígyós–főcsatornába vezetik. 

 

A telep fentiek szerinti technológiai jellegű szennyvízkibocsátása a felszíni vizek minősége védelmének 

szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.) 2. § értelmében a Fvr. hatálya 

alá tartozik. 

A technológiai szennyvíz felszíni vízbe való közvetlen bevezetése a Fvr. 5. § (2) és 25. § (1) bekezdése 

értelmében engedélyköteles tevékenység. 
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A felszíni vízbe (Kígyós-főcsatorna) bocsátható technológiai szennyvíz határértékeit – a vízszennyező 

anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 

25.) KvVM rendelet alapján – az egységes környezethasználati engedélyben határozta meg a vízvédelmi 

hatóság. 

 

Az 1155/2015 (III. 31.) Kormány határozattal jóváhagyott, felülvizsgált, 2015. évi Magyarország vízgyűjtő-

gazdálkodási tervében foglaltak szerint a befogadó Kígyósfőcsatorna felső mesterséges, országhatárt metsző 

időszakos vízfolyás, állapota rossz, vagyis nem éri el a jó állapotot. Síkvidéki, kis esésű, meszes, közepes-

finom mederanyagú, közepes vízgyűjtőjű vízfolyás (6M típus). Célkitűzésként szerepel a jó állapot elérése. 

 

A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 

18.) VM rendelet melléklete a felszíni víz jó állapotának eléréséhez és megőrzéséhez vízszennyezettségi 

határértéket állapít meg. 

 

A Fvr. 4. § (1) bekezdése szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a vízhasználó 

(ide értve a kibocsátót is) köteles hozzájárulni. A Fvr. 9. § (3) bekezdése értelmében a felszíni víz jó 

állapotának elérése érdekében a vízszennyező anyagok tekintetében megállapított környezeti célkitűzéseket, 

valamint a környezetminőségi és vízminőségi határértékeket a létesítmény tervezésénél figyelembe kell 

venni és a megvalósítás, valamint a működés során be kell tartani. 

A Fvr. 9. § (1) bek. alapján a kibocsátó köteles a szennyvizet az engedélyben előírt kibocsátási 

határértékekre megtisztítani. 

 

A vízügyi hatóság - a tervező által meghatározott kibocsátási paraméterekkel összhangban – a kibocsátási 

határértékeket a Fvr. 18.§ (2), 19. § és 19./A § bekezdése figyelembevételével a KvVM r. alapján határozta 

meg az 5. számú mellékletben szereplő egyedi határértékek figyelembe vételével. 

 

A Fvr. 4. § (1) bekezdése szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához, illetve az 

erősen módosított víztestek jó ökológiai potenciáljának eléréséhez a kibocsátó köteles - az e rendelet és a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak 

betartásával – hozzájárulni. 

 

A Fvr. 19. § (1) b) pontja kimondja, hogy a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről 

és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott technológiai és területi 

határértéktől a vízvédelmi hatóság eltérhet, egyedi határértékeket állapíthat meg. Az egyedi határérték 

megállapítása során figyelembe kell venni a befogadó terhelhetőségét, a jó kémiai és ökológiai állapot 

megőrzésének, szükség szerinti elérésének szempontjait. 

 

Fentiek alapján a hatóság vízvédelmi érdekek miatt, illetve a kémiai és ökológiai potenciál elérésére, 

javítására, az országhatárt metsző vízfolyásra is tekintettel, illetve, mivel az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás során benyújtott dokumentáció szerint – a tervezett tisztítási technológia a fenti 

határértékekre való tisztításra alkalmas, a Fvr. 19. § -a alapján a KvVM r. 5. számú melléklete szerint 

hivatalból – az időszakos vízfolyásra vonatkozó határértékeknél - szigorúbb egyedi határértéket állapított 

meg. 

A Fvr. 14. § (4) bekezdése értelmében a kibocsátási határértékeket az engedélyben rögzített, illetve arra a 

pontra kell alkalmazni, ahol a kibocsátott szennyező anyag elhagyja a vízszennyező forrást. A kibocsátási 

határértékek betartását a külön jogszabályban foglaltak szerint, az önellenőrzési tervben meghatározott 

mintavételi helyen kell ellenőrizni. 

 

A Fvr. 27. § (2) bek. c) pontja értelmében az engedélyes önellenőrzésre köteles. A Fvr. 28. § (1) bekezdése 

értelmében az önellenőrzésre kötelezett a külön jogszabályban meghatározottak szerint önellenőrzési tervet 

köteles készíteni és jóváhagyásra benyújtani a vízvédelmi hatósághoz. 

 

Az Önellenőrzési terv 35300/2559-6/2020.ált számon került jóváhagyásra. A határozat 2025. március 31. 

napjáig hatályos. 
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Felszín alatti vizek: 

 

A tevékenység - a tisztított szennyvíz - időszakos vízfolyásba történő bevezetése - a felszín alatti vizek 

védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (FAV Kr.) hatálya alá is tartozik. A FAV Kr. 13.§ (1) 

bekezdés c) pontja alapján, engedélyköteles tevékenység. 

A FAV. Kr. 10. § (8) bekezdése szerint időszakos vízfolyásba történő bevezetés esetén a FAV Kr.-ben és a 

Fvr.-ben foglaltakat egyidejűleg kell alkalmazni. 

A FAV Kr. alapján 

- engedélyköteles tevékenység: 

tisztított szennyvíz időszakos vízfolyásba történő bevezetése és a csapadékvíz szikkasztása 

- engedélyköteles tevékenység folytatásának helye: 

a Mélykút 0141/99 hrsz.-ú ingatlanon lévő szennyvíztisztító telep által szennyezőanyagokat tartalmazó 

szennyvíz Kígyós főcsatornába való bevezetése és a telephelyen belüli csapadékvíz szikkasztás 

- engedélyköteles tevékenység folytatásának módja: 

tisztított szennyvíz folyamatos, közvetlen bevezetése a befogadóba és csapadékvíz szikkasztása 

- mennyiségi adatok: 

Maximálisan 1680 m3 /nap tisztított szennyvíz keletkezik. A tisztított szennyvízben található szennyező 

anyagok a FAV. Kr. 1. sz. melléklete szerint: ammónia és nitritek, az eutrofizációt elősegítő anyagok: 

nitrátok és foszfátok, a felszín alatti víz ízét és szagát rontó anyagok, az oxigénháztartásra kedvezőtlen 

hatással lévő anyagok. 

- szennyező anyagok koncentrációjára vonatkozó követelmény: 

A FAV. Kr. 10. § (1) bekezdése szerint szennyvíz tisztítását olyan hatásfokkal kell végezni, hogy a 

befogadóba bevezetett szennyvíz minősége nem eredményezheti tartósan a felszín alatti víz, földtani közeg 

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. és 2. számú mellékletében rögzített (B) 

szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát. Erre vonatkozóan a hatóság előírást tett. 

 

 

Vízbázis védelem: 

 

A telephely területe üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a vízbázis 

védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások nem relevánsak. 

 

Vízbázisra, árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások: 

A telephely területe vízbázis védőövezetét, nagyvízi medret nem érint, ezért a vízbázisra, az árvíz- és a 

jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

 

Az előírások indokolása: 

 

ad. 1. – ad. 3.: A 90/2007. (IV. 26.) Korm. r.2. § - ban foglaltak alapján. 

 

Összességében a vízügyi szakhatóság megállapította, hogy a tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek 

minőségét a dokumentációban bemutatott és a szabályozott, rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem 

veszélyezteti, üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, az árvíz és a jég 

levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol, ezért a szakhatósági hozzájárulását 

előírásokkal megadta. 

 

Az eljárásban a vízügyi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

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

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

szakhatóságok kijelöléséről 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 14. és 15. 

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

 

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

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bek. zárja ki. 
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A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság az Ákr. 85.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat 

részére történő megküldését.” 

 

* 

 

Tekintettel arra, hogy az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn, 

hatóságunk a 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a BK/KTF/07817-2/2022. számú levélben tájékoztatta az 

ügyfeleket 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. 

 

Hatóságunk a BK/KTF/07817-4/2022. számú levelével az Ákr. 10. § (2) bekezdése, 43. § (2)-(3) bekezdései 

és az R. 6. § (6) bekezdése alapján Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, mint ügyfelet írásban értesítette 

az eljárás megindításáról, egyben az ügyre vonatkozó nyilatkozatának megküldését kérte. 

 

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint a kizárólagos állami tulajdonban lévő felszíni vizek és a 

felszín alatti vizek kezelője 0414-006/2022. számon az alábbiak nyilatkozatot tette: 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/KTF/07817-4/2022. iktatószámú levelében értesítette 

igazgatóságunkat, hogy a HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6449 

Mélykút, Tópart 56.) meghatalmazása alapján eljáró Sáriné Romfa Ibolya (6449 Mélykút, Szent László u. 

25.) 2022. november 19-én előterjesztett kérelmére a 6449 Mélykút, 0141/99 hrsz. alatt található Mélykúti 

Víziszárnyas feldolgozóüzem és hűtőház üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyása tárgyában eljárás indult.  

A hatóság az Ákr. 5. § (1) bekezdése alapján igazgatóságunknak ügyfélként lehetőséget biztosít a 

kérelemmel kapcsolatos nyilatkozattételre. Levele tartalmazta a Sáriné Romfa Ibolya által elkészített 

"ÜZEMI KÁRELHÁRÍTÁSI TERV Mélykúti Víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőház Mélykút 0141/99 

hrsz." elnevezésű dokumentáció elektronikus elérhetőségét.  

 

A megadott linkről letölthető üzemi kárelhárítási terv áttekintését követően igazgatóságunk az alábbi 

nyilatkozatot teszi:  
 

Javasoljuk kiegészíteni „A riasztás és tájékoztatás módja” elnevezésű fejezetet azzal, hogy egy esetleges 

káresemény bekövetkezése során, ha vélhetően felszín alatti vagy felszíni vizet érinthet a szennyezés, 

haladéktalanul értesíteni kell az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot.  

 

Igazgatóságunk az üzemi kárelhárítási terv kiegészítése után a jóváhagyás ellen kifogást nem emel.” 

 

A fenti nyilatkozatot hatóságunk figyelembe vette a döntése meghozatalakor. 

 

* 

 

Határozatomat a fent hivatkozott jogszabályhelyek és az R. 6. § (5) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

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

 

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

(III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség, valamint az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (1) bekezdése szerinti eljárási 

illetékfizetési kötelezettség a közigazgatási hatósági eljárás tárgya alapján jelen eljárás vonatkozásában nem 

áll fent. 

 

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. 
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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 bekezdése 

és 39. § (2) 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 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 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 perben a kötelező jogi képviseletet a 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése írja elő. 

 

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. 

 

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

hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését 2023. január 12. napján hivatalában, 

honlapján közzéteszi, továbbá – külön levéllel – megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő 

település Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről.  

 

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 R. 6. § (5) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) - (3) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, időbélyegző szerint 

 

                                           Kovács Ernő 

      főispán nevében és megbízásából: 

       

       

 

            Csókási Anita 

                                 főosztályvezető távollétében 

                                      dr. Petrovics György 

                                           osztályvezető 
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Kapják: 

 

1. HUNENT Zrt. (6449 Mélykút, Tópart 56.) 11029843#cegkapu 

2. Sáriné Romfa Ibolya (6449 Mélykút, Szent László u. 25.) ügyfélkapu 

3. Mélykút Város Jegyzője (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.) – kifüggesztésre, külön levéllel                      HKP 

4. Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.)                   HKP 

5. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/c.)                                            HKP                                                                                                                         

6. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) – tájékoztatásul             HKP 

7. Hatósági Nyilvántartás 

8. Irattár 
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