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Tárgy: Sole-MiZo Zrt., Bácsbokod , Borsódi u. 1.  szám (1422/1-2 hrsz.) alatti telephelyre 107093-2-13/2016. 

számon kiadott (többször módosított) egységes környezethasználati engedély módosítása, eljárást lezáró határozat 

 
H A T Á R O Z A T 

 

A SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Zrt. (székhely: 6728 Szeged, 
Budapesti út 6., KÜJ: 100 172 568, adószám: 11090799-4-06, rövidített elnevezése: Sole-Mizo Zrt.) 

részére, 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.) és BK-05/KTF/00798-13/2018. számon 

(KTFO-azonosító: 107093-2-38/2018.) módosított] egységes környezethasználati engedélyt – a 2018. 
április 6-án és a 2018. június 18-án előterjesztett részleges felülvizsgálati dokumentációk elbírálása 

iránti, valamint a 2018. május 24-én előterjesztett, az egységes környezethasználati engedély nem 

jelentős (új raktárépületet tervezett létesítése miatti) módosítása iránti kérelemre lefolytatott eljárás 

alapján – az alábbiak szerint 
 

módosítom: 

 

I. Az engedély rendelkező részében, „A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI” 

fejezetben, a 4-5. oldalán található „Az üzemben folytatott főtevékenységhez közvetlenül 

kapcsolódó melléktevékenységek” című részt az alábbiakkal egészítjük ki: 

 

Csomagolás után a késztermékeket a telephely K-i oldalán elhelyezkedő, 645,2 m2 bruttó alapterületű 

raktárcsarnokban helyezik el. 
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II. Az engedély rendelkező részében, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „A TEVÉKENYSÉG 

VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI” című alfejezetében a 13. oldalon található 3. 

számú előírás az alábbi 3.1. számú előírással egészül ki: 

 

3.1. Az üzem tejfeldolgozási, valamint késztermékgyártási kapacitását felül kell vizsgálni. A 

felülvizsgálatról készített a dokumentációban műszaki adatokkal alátámasztva, ismertetni kell 
a részkapacitásokat az alapanyag fogadástól a raktározásig, kiszállításig, megadva a 

kapacitásadatok származási helyét.  

          Határidő: a jelen határozat véglegessé válásától számított 10 nap. 
 

III. Az engedély rendelkező részében, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „A BAT ALKALMAZÁSÁRA 

VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK” című alfejezetében a 18.-19 oldalon található előírások az alábbi 

56.1. számú előírással egészülnek ki: 
 

56.1. Előtisztított szennyvíz termőföldre történő kihelyezése esetén, az elérhető technika 

alkalmazásával biztosítani kell, hogy lakosságot zavaró bűz ne kerüljön a környezeti levegőbe. 

Határidő: előtisztított szennyvíz termőföldre történő kihelyezésekor folyamatosan 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

1. 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 (a részleges felülvizsgálati dokumentációk és a tervezett új raktárépület 
létesítése kapcsán): 

 

1.1. A megküldött dokumentáció alapján a részleges környezetvédelmi felülvizsgálati 

dokumentáció elbírálásával kapcsolatban kifogást nem emelek.  

 

2. a kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően (a tervezett új 
raktárépület létesítése kapcsán): 

  

2.1. Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint védett vagy 
nyilvántartott örökségi elemet nem érint, az engedély kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi 

szempontú feltétel közlése szükségtelen. 

 

* 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

1.  

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/1334-15/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

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

Természetvédelmi Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 

 

I. 

 

BK-05/KTF/02138-24/2018 és BK-05/KTF/02138-7/2018 számon módosított BK-05/KTF/02138-

4/2018. számú megkeresésére a Sole-Mizo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság, továbbiakban: Sole-Mizo Zrt. (6728 Szeged, Budapesti út 6.) 

bácsbokodi tejüzeme részleges környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezésére benyújtott 

dokumentáció alapján az egységes környezethasználati engedély módosításához a vízügyi, vízvédelmi 

hatóság 
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szakhatósági hozzájárulását az alábbi előírásokkal megadja: 

 
1. A szennyvízelőtisztító kapacitás bővítését a 35300/5352-14/2017.ált. iktatószámú vízjogi 

létesítési engedély alapján meg kell valósítani. 

Határidő: 2018. augusztus 15. 
2. A szennyvízelőtisztító kapacitás bővítésének megvalósulásáig a közcsatorna hálózatba a 

hatályos egységes környezethasználati engedélyben és vízjogi üzemeltetési engedélyben 

engedélyezett és a közszolgáltatási szerződésben szereplő napi 440 m3 előtisztított technológiai 
szennyvíz bocsátható. 

Határidő: folyamatos 

3. A saját, üzemi szennyvíztisztító telep megvalósítás egységes környezethasználati engedély 

módosítását követő vízjogi létesítési engedély kérelmének benyújtási határideje: legkésőbb 

2018. december 31. 

4. A saját ipari szennyvíztisztító telepet meg kell valósítani, a próbaüzemet legkésőbb 2020. 

szeptember 01-én meg kell kezdeni. 
5. A gyártási technológia során keletkező melléktermékeket, úgymint savót, permeátumot napi 

szinten el kell szállítatni a Szegedi Vízmű Zrt-hez a megállapodásuknak megfelelően. 

Határidő: folyamatos 
6. Az üzemben keletkező szennyvíziszapot naponta az ATEVSZOLG Zrt. Solti telepére kell 

szállítani a szerződésük szerint. 

Határidő: folyamatos 

7. A szennyvízelőtisztító kapacitás bővítésének megvalósításáig a Bajavíz Kft. 207/2018. 
iktatószámú nyilatkozata alapján napi 200 m3 szennyvizet a Bajavíz Kft. bajai szennyvíztisztító 

telepére be kell szállítani, a nyilatkozatban szereplő időszakban és a nyilatkozatban vállalt 

minőségben. 

Határidő: folyamatos 

8. A Bajavíz Kft. nyilatkozatában foglalt időszakon túl a 7. pontban megjelölt szennyvíz más 

szennyvíztisztító telepre vagy egyéb engedélyezett helyre történő elszállításáról gondoskodni 

kell. 

Határidő: folyamatos 

9. A vízjogi üzemeltetési engedélyben és az egységes környezethasználati engedélyben rögzített 

mennyiségi és minőségi küszöbértékek betartásához, a tervdokumentációkban és a 
felülvizsgálati dokumentációban bemutatott BAT-nak és BREF-nek megfelelő, működéshez 

szükséges minden intézkedést meg kell tenni. A technológiák fegyelmezett üzemeltetéséről 

gondoskodni kell. 

Határidő: folyamatos 
10. A BAT előírásainak megfelelően a nyers szennyvíz megfelelő kiegyenlítéséről gondoskodni 

kell. 

Határidő: folyamatos 
11. A gyártástechnológia során keletkező savó elfolyások szennyvízcsatorna hálózatba kerülését 

meg kell akadályozni. 

Határidő: folyamatos 
12. Az önellenőrzés mintavételi helyét módosítani kell: a 24 órás átlagmintát a telephelyet elhagyó 

utolsó aknában lévő mintavételi csapról kell venni (EOV Y= 658 486, X= 85 558). Az 

önellenőrzési terv módosítási kérelmet be kell nyújtani a vízvédelmi hatósághoz. 

Határidő: 2018. július 31. 

13. Az előtisztított szennyvíz tárolására szolgáló medence tisztításáról gondoskodni kell. 

Határidő: folyamatos 

14. A fölözés során keletkező dobiszap a szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető.  

Határidő: folyamatos 

15. A puffermedencéből a Vajüzemi csatornába a kivezetést meg kell szüntetni. Ezt nyilatkozattal, 

fényképfelvételekkel igazolni kell. 
Határidő: 2018. július 31. 

16. Az üzemből bármilyen szennyvíz a kiadott engedélyek módosításáig kizárólag a 

szennyvízelőtisztítón és a fenti 12. pontban meghatározott mintavételi aknán keresztül hagyhatja 

el az üzemet. A dokumentációban bemutatott üzemi közműhálózat (szennyvíz, használtvíz, 
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vízvezeték, csapadékvíz vezeték stb.) csak vízjogi létesítési engedély bírtokában változtatható. 

A Vajüzemi csatornába szennyvíz nem vezethető. 

Határidő: folyamatos 
17. Amennyiben a szennyvízelőtisztító bővítése után a kibocsátott előtisztított szennyvíz minősége - 

a 12. pont szerinti mintavételi helyen - kibocsátási küszöbérték feletti, az előtisztított szennyvíz 

termőföldön történtő elhelyezéséről gondoskodni kell. Az előtisztított szennyvíz termőföldön 
történő felhasználása a felhasználásra irányuló szándék bejelentésének a talajvédelmi hatóság 

által történő nyilvántartásba vételéről kiadott hatályos igazolás alapján végezhető. Az igazolást 

be kell nyújtani a vízvédelmi hatósághoz. 

Határidő: 2018. november 30. 

18. A közműszolgáltató Bajavíz Kft.-vel együtt kell működni, a közszolgáltatási szerződésben 

foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 

Határidő: folyamatos 
19. A kezelési, karbantartási utasításban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, az üzemnaplót 

folyamatosan vezetni kell. 

Határidő: folyamatos 
20. A végrehajtandó intézkedések folyamatáról (megtett intézkedések, vizsgálati eredmények stb.) 

és megvalósulásáról, végrehajtásáról szóló írásos beszámolót (megtett intézkedések jegyzőkönyvei, 

üzemnapló másolata, vizsgálati eredmények, fényképek, számlák, szállítólevelek, minden olyan okirat, 
ami az intézkedések megvalósulását bizonyítja) be kell nyújtani a vízügyi, vízvédelmi hatósághoz. 

Határidő:  

- a konkrét dátummal, meghatározott végrehajtási határidőnél minden egyes intézkedésnél 

a végrehajtási határidő lejártát követő 10. nap  

- a csak „folyamatosan” végrehajtási határidővel megjelölt intézkedéseknél először 2018. 

december 31., majd félévente, minden év december 31. ill. június 30. 

 

II. 

 

BK-05/KTF/02138-19/2018 számú megkeresésére a Sole-Mizo Zrt. (6728 Szeged, Budapesti út 6.) 

bácsbokodi tejüzeme raktárépület építésére vonatkozóan benyújtott tervdokumentációja alapján az 
egységes környezethasználati engedély módosításához a vízügyi, vízvédelmi hatóság 

 

szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadja. 
 

III. 

 
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.” 

 

2.  

2.1. A Bács-Kiskun Megyei Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/2205-1/2018. ált. számú 

szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala BK-05/KTF/02138-10/2018. 

iktatószámú megkeresése alapján a Sole-Mizo Zrt. (székhely: 6728 Szeged, Budapesti út 6., adószám: 
11090799-4-06, cégjegyzékszáma: 06 10 000119, a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére a 6453 

Bácsbokod, Borsodi út 1. szám alatti telepítési helyre vonatkozó a részleges környezetvédelmi 

felülvizsgálat dokumentáció elbírálása iránt egységes környezethasználat engedély módosításának 

kérelmére indult eljárásban, az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség 

szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontból 

 

ho zzá j á r ul o k .  

 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró hatóság 

határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható 

meg.” 
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2.2. A Bács-Kiskun Megyei Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/2205-3/2018. ált. számú 

szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya BK-05/KTF/02138-20/2018. iktatószámú megkeresése alapján a Sole-

Mizo Zrt. (székhely: 6728 Szeged, Budapesti út 6., adószám: 11090799-4-06, cégjegyzékszáma: 06-10-

000119, a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére a 6453 Bácsbokod, Borsodi út 1. szám alatti telepítési 

helyre vonatkozó részleges környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban az egységes környezethasználati 
engedély részleges módosításához az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való 

kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontból 

 

ho zzá j á r ul o k .  
 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró hatóság 

határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható 
meg.” 

* 

Jelen módosítás az alapengedély és a módosítások egyéb rendelkezéseit nem érinti. 
 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz 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, csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – elektronikus 

ügyintézésre kötelezett esetén kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – benyújtandó, indokolással 

ellátott fellebbezésnek van helye. 

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek 
nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

 

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett  
szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 300 000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

10025004-00299657-38100004 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj 

megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési 
bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát. 

 

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési 

jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az 
irányadóak. 

 

Az engedélyes az eljárás 600 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem 
merült fel.  

 

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon 
véglegessé válik. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Előzmények 

 

A Sole-Mizo Zrt. részére a Bácsbokod 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 (a továbbiakban: R.) 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 folytatásához a Csongrád Megyei 
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Kormányhivatal 107093-2-13/2016. számon egységes környezethasználati engedély adott. 

Az engedély 2016. augusztus 4-én emelkedett jogerőre és 2021. augusztus 4. napjáig érvényes. 

 
Hatóságunk a fenti engedélyt 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.) és BK-05/KTF/00798-13/2018. számon (KTFO-azonosító: 107093-2-38/2018.) módosította. 
 

2018. január 12. napján az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.) (a 

továbbiakban: vízügyi igazgatóság) értesítette a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.), 

mint területi vízügyi-vízvédelmi hatóságot, hogy a Bácsbokodi Kígyós csatorna szerb felöli oldalán 

szennyezést észleltek.  

 
A vízügyi-vízvédelmi hatóság 35300/1334-1/2018. ált. számú (hivatalunkhoz 2018. február 21. napján 

érkezett) tájékoztató levelében kezdeményezte hatóságunknál a Bácsbokodi Kígyós csatorna szerb 

oldalon észlelt szennyezéssel kapcsolatban a bácsbokodi tejüzemre vonatkozóan, annak üzemeltetője 
(Sole-Mizo Zrt.) részére a részleges környezetvédelmi felülvizsgálatra való kötelezés kiadását. 

 

Hivatalunk a fentiek alapján 2018. február 21. napján hivatalból közigazgatási hatóság eljárást indított 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 104. § (1) 

bekezdés a) pontjára figyelemmel és az eljárást lezáró BK-05/KTF/01319-4/2018. számú (KTFO-

azonosító: 115821-1-3/2018.) határozatában a Sole-MiZo Zrt.-t – a többször módosított 107093-2-

13/2016. számú egységes környezethasználati engedély alapján – a Bácsbokod, Borsódi u. 1. szám alatt 
üzemeltetett tejüzemére vonatkozóan részleges környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezte.  

A fenti számú kötelező határozatban foglaltak szerint a felülvizsgálati dokumentációnak a 

környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, 
valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM 

rendelet (a továbbiakban: 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet) 7. § (2) bekezdése, a 2. számú melléklet 1., 

2., 3.2., 4. és 5. pontja szerinti tartalmi követelményeknek meg kell felelnie, melyek az alábbiak: 

1. Általános adatok 
2. A felülvizsgált tevékenységre vonatkozó adatok 

3.2 Víz 

4 Rendkívüli események 
5 Összefoglaló értékelés, javaslatok 

 

A SOLE-MIZO Zrt. a fenti kötelező határozatra tekintettel a Bácsbokod, Borsódi u. 1. szám (1422/1-2 
hrsz.) alatti ingatlanon üzemeltetett tejüzemére vonatkozó részleges környezetvédelmi felülvizsgálati 

dokumentáció elbírálása iránti [a telephelyre 107093-2-13/2016. számon kiadott (többször 

módosított) egységes környezethasználati engedély módosítása] kérelmet terjesztett elő hatóságunknál. 

A kérelem a 2018. április 6-án napján érkezett hivatalunkhoz, amely alapján 2018. április 7-én 
közigazgatási hatósági eljárás indult.  

 

A R. 20/A. § (12) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen a 
következő döntéseket hozhatja 

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 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 – 
Bácsbokod település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 

– jár el. 
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Hatóságunk BK-05/KTF/02138-6/2018. számú (KTFO-azonosító: 115821-2-5/2018.) hiánypótlási 

felhívására az ügyfél 2018. április 20-án igazolta az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését, 

továbbá a BK-05/KTF/02138-11/2018. számú (KTFO-azonosító: 115821-2-9/2018.) hiánypótlási 
felhívására 2018. május 2-án tájékoztatta hivatalunkat, hogy a BK-05/KTF/01319-4/2018. számú 

(KTFO-azonosító: 115821-1-3/2018.) határozatában előírt részleges felülvizsgálati dokumentációt az 

ABU HUNGARY Mérnökiroda Kft. (székhely: 9027 Győr, Külső-Árpád u. 41., adószám: 13530208-2-
08, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-7-0047/2017. számon akkreditált mintavevő szervezet) 

készíti. A cég képviselője dr. Petróczki Ferenc, ügyvezető (kamarai nyilvántartási száma: MMK-08-

111, hulladékgazdálkodás valamint víz- és földtani közeg védelem részterületen 2019. március 10. 
napjáig szakértői tevékenység végzésére jogosult). 

 

A Sole-Mizo Zrt. 2018. május 24-én a Bácsbokod, Borsódi út 1. (1422/2 hrsz.) alatti telephelyére 

vonatkozó 107093-2-13/2016. számon kiadott (többször módosított) egységes környezethasználati 
engedély nem jelentős módosítása iránti kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál tekintettel arra, hogy új 

raktárépületet tervez létesíteni. 

 
A tervezett épület rendeltetése, ipari raktárépület, bruttó alapterülete: 645,2 m2. Az épület a meglévő 

közműhálózatokra csatlakozik rá. Az épület körül új útburkolat kerül kialakításra. A technológia nem 

változik. 
 

A tervezett bővítés (földmunkák és szerelési munkák) érdemben nem befolyásolják a felszín alatti közeg 

állapotát. A munkagépek felvonulása és működése a megközelítési utakon – azok kis száma és a rövid 

ideig tartó beruházási időszak alatti működés miatt – legfeljebb kismértékű talajtömörödést idézhet elő, 
a beavatkozás azonban igen kis területet érint, a hatás rövid ideig tart, ennek hatása elhanyagolható.  

 

A 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. 

 

Ezt követően a Sole-MiZo Zrt. 2018. június 18-án megküldte hatóságunknak az ABU HUNGARY 
Mérnökiroda Kft. által elkészített, a Bácsbokod, Borsódi út 1. (1422/2 hrsz.) alatti telephelyére 

vonatkozó részleges felülvizsgálati dokumentációt. 

 
Hatóságunk a 2018. május 24-én előterjesztett, a Bácsbokod, Borsódi út 1. (1422/2 hrsz.) alatti 

telephelyére vonatkozó 107093-2-13/2016. számon kiadott (többször módosított) egységes 

környezethasználati engedély (új raktárépületet tervezett létesítése miatti) nem jelentős módosítása iránti 
kérelmet a 2018. április 6-án és a 2018. június 18-án előterjesztett felülvizsgálati dokumentációkkal 

együtt, egy eljárásban bírálta el, tekintettel arra, hogy a fenti kérelmek tárgya egymással összefügg (a 

107093-2-13/2016. számon kiadott (többször módosított) egységes környezethasználati engedély 

módosítására irányulnak) . 

 

A rendelkező részben tett előírások indokolása: 

 
Az ABU Kft. által készített 5 éves teljes körű felülvizsgálati dokumentáció alapján kiadott, 107093-2-

13/2016. számú egységes környezethasználati engedélyben az engedélyezett tevékenység 

tejfeldolgozási kapacitásaként 65.000.000 liter tej/év szerepel. Az ABU Kft. által, 026/2018. 
munkaszámon készített részleges felülvizsgálati dokumentációban, 2017. évre 85.031.674 liter tej 

feldolgozását adták meg. Az ellentmondást tisztázni kell. 

 

A levegő védelméről 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, a diffúz 
forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, 

valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, 

amely légszennyezettséget okoz, valamint a 30. § (1) bekezdése alapján a bűzzel járó tevékenység az 
elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. 

 

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

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtuk.  

 

Szakkérdések indokolása: 

 
1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

 A Sole-Mizo Zrt. (6728 Szeged, Budapesti út 6.) Bácsbokod, Borsodi út 1. sz. alatti tejüzemre 

vonatkozó részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elbírálása tárgyában (2018. 

április 6-án) benyújtott környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elbírálásához 

környezet-egészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárultunk a 2018. április 17-én kelt, 

BK-01/NEO/00849-2/2018. számú szakmai állásfoglalásban. 

 A (2018. május 24-én előterjesztett) kérelemben foglaltak alapján a Sole-Mizo Zrt. 

Bácsbokod, Borsodi út 1. (1422/2 hrsz.) alatti telephelyére vonatkozó 107093-2-13/2016. 
számon kiadott (többször módosított) egységes környezethasználati engedély nem jelentős 

módosítását kérte, tekintettel arra, hogy új raktárépületet tervez létesíteni. A kérelemben 

foglaltak érdemben nem befolyásolják a 2018. április 17-én kelt, BK-01/NEO/00849-2/2018. 
iktatószámon kiadott szakmai állásfoglalásunkat (melyben foglaltakat változatlan formában és 

tartalommal BK-01/NEO/00849-5/2018. számon fenntartjuk), ezáltal állásfoglalásunk 

kiegészítése nem szükséges. 

 A Sole-Mizo Zrt. (6728 Szeged, Budapesti út 6.) Bácsbokod, Borsodi út 1. sz. (1422/2 hrsz.) 

alatti telephelyére vonatkozó (2018. június 18-án előterjesztett) felülvizsgálati dokumentáció 

elbírálása iránti kérelemben foglaltak érdemben nem befolyásolják a 2018. április 17-én kelt, 

BK-01/NEO/00849-2/2018. iktatószámon kiadott szakmai állásfoglalásunkat (melyben 

foglaltakat változatlan formában és tartalommal BK-01/NEO/00849-7/2018. számon 
fenntartjuk), ezáltal állásfoglalásunk kiegészítése nem szükséges. 

 

Szakmai álláspontom kialakításakor figyelemmel voltam a Rendelet 5. számú melléklet I. táblázat 3. 
pontjában meghatározott szakkérdésekre, valamint figyelembe vettem a közegészségügyi 

követelmények érvényesítésére vonatkozóan a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet, a fertőző betegségek és a 

járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM 
rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek 

minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati 

vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) 
Korm. rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 

3.) KvVM–EüM együttes rendelet, a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának 

feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet, a nemdohányzók 
védelméről és a dohánytermékek  fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi 

XLII. törvény, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint a munkahelyek kémiai 

biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásait. 

 
Hatóságom hatáskörét a Rendelet 28.§ (1) bekezdése, 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 (a továbbiakban: 385/2016. 
(XII. 2.) Korm. rendelet) 4. § és13. § (1) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontja, 

a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. §-a és a 2. számú melléklete, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. 
rendelet 2. § (4)-(5) bekezdései és 1. számú melléklete határozza meg.       

 

2. A tervezett új raktárépület létesítése kapcsán, a kulturális örökségre (nyilvántartott műemléki értékek, 

műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti 
védőövezetek) gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása : 

 

Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 
törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, lelet 
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vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében erről a felfedező, a tevékenység 

felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott 

tevékenységet azonnal abbahagyni, a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a 
feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni továbbá az illetékes jegyző útján az illetékes 

örökségvédelmi hatóság (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági 

Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., 76/795-847) 
felé azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére 

a Kötv. 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt.  

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság 
kiszabását vonja maga után. 

 

Hatóságom illetékességét a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. 

(IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 3. pontja 
állapítja meg. 

 

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést Rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve az 5. számú melléklet 
I. táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 88. §-ban 

felsorolt szempontokat vettem figyelembe.  

 
* 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályt vízügyi-vízvédelmi szakhatóságként 2018. április 9-én kereste 
meg hivatalunk BK-05/KTF/02138-4/2018. számon (KTFO-azonosító: 115821-2-3/2018.)  

 

Hatóságunk a BK-05/KTF/02138-4/2018. számú (KTFO-azonosító: 115821-2-3/2018.) szakhatósági 
megkeresést BK-05/KTF/02138-7/2018. számon (KTFO-azonosító: 115821-2-6/2018.) 2018. április 13-

án módosította és a vízügyi-vízvédelmi szakhatóságtól a szakhatósági állásfoglalása megadását kérte a 

Sole-MiZo Zrt. által 2018. április 6. napján előterjesztett felülvizsgálati dokumentációra vonatkozóan 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. pontjaiban meghatározott szakkérdések 
tekintetében. 

 

A 2018. május 24-én előterjesztett, a Bácsbokod, Borsódi út 1. (1422/2 hrsz.) alatti telephelyre 
vonatkozó 107093-2-13/2016. számon kiadott (többször módosított) egységes környezethasználati 

engedély nem jelentős (új raktárépületet tervezett létesítése miatti) módosítása iránti kérelemre 

tekintettel 2018. június 6-án BK-05/KTF/02138-19/2018. számon (KTFO-azonosító: 115821-2-

13/2018.), majd ezt követően a 2018. június 18-án hatóságunknak megküldött, ABU HUNGARY 
Mérnökiroda Kft. által elkészített részleges felülvizsgálati dokumentációra tekintettel 2018. június 22-

én, BK-05/KTF/02138-24/2018. számon (KTFO-azonosító: 115821-2-17/2018.) ismételten megkereste 

hivatalunk a vízügyi-vízvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalása megadása iránt. 
 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a BK-05/KTF/02138-7/2018. számon (KTFO-azonosító: 115821-
2-6/2018.) és BK-05/KTF/02138-24/2018. számon (KTFO-azonosító: 115821-2-17/2018.)  módosított 

BK-05/KTF/02138-4/2018. számú (KTFO-azonosító: 115821-2-3/2018.) számú megkeresésre 

35300/1334-15/2018. ált. számon szakhatósági állásfoglalását megadta, mely 2018. július 2-án érkezett 

hivatalunkhoz. 

 

A 35300/1334-15/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat a rendelkező részben 

előírtam. 

 

1.  

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/1334-15/2018. ált. számú szakhatósági 
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állásfoglalásának indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK-05/KTF/02138-24/2018 és 

BK-05/KTF/02138-7/2018 számon módosított BK-05/KTF/02138-4/2018. számú megkeresésében a 

vízügyi, vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Sole-Mizo Zrt. (6728 Szeged, Budapesti 
út 6.) bácsbokodi tejüzeme részleges környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezésre (iktatószám: BK-

05/KTF/01319-4/2018) benyújtott dokumentáció elbírálására irányuló eljárásban. 

 
A környezetvédelmi hatóság a szakhatósági megkeresést 2018. június 07-én érkezett, BK-

05/KTF/02138-19/2018. iktatószámú megkeresésével kiegészítette. A kiegészítés a Sole-Mizo Zrt. 

Bácsbokodi telephelyén tervezett új raktárépület létesítésére vonatkozik. 

 
A vízügyi, vízvédelmi hatóság a rendelkezésére álló iratanyag alapján az alábbiakat állapította meg. 

 

I. 
 

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchneyi utca 2/c.) 2017. január 12-i értesítése 

szerint a határőrizeti szervek tájékoztatták az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot arról, hogy a 
Bácsbokodi Kígyós csatornán szerb oldalon szennyezést tapasztaltak és emiatt kérik a magyar szervek 

közreműködését. 

 

A vízügyi hatóság rendelkezésre álló nyilvántartása szerint a Bácsbokodi Kígyós csatornába a 
magyarországi szakaszon kibocsátási határértéket meghaladó, települési tisztított szennyvizet a 

bácsbokodi települési szennyvíztisztító telep bocsát. A bácsbokodi települési szennyvíztisztító telepet, 

hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel a BAJAVÍZ Kft. üzemelteti. 
 

Az önellenőrzést évi 12 alkalommal végzi, az önellenőrzési eredmények (KOIk, BOI5, összes 

lebegőanyag, összes foszfor komponensekre) folyamatosan, jelentős mértékben, kiugróan 2017. 

II.félévétől  kibocsátási határérték felettiek. A vízvédelmi hatóság folyamatosan, évek óta vízszennyezési 
bírságot szab ki. 

A kibocsátási határérték túllépés tényét 2017. évben az éves vízminőség-védelmi felügyeleti terv 

részeként ill. a 2018. évben végzett mintavétellel egybekötött helyszíni ellenőrzések eredményei is 
alátámasztják. 

 

A helyszíni ellenőrzéseken tapasztaltak szerint a Bácsbokodi Kígyós csatorna mind a Bácsbokodi 
szennyvíztisztító telep tisztított szennyvíz bevezetésénél, mind a határszelvénynél szemrevételezéssel 

büdös, fehéres volt. 

 

A szennyvíztisztító telepre érkező szennyvíz nagy részét a Sole-Mizo Zrt. bácsbokodi tejüzemének 
(Bácsbokod, Borsódi út 1.) technológiai és kommunális szennyvize adja.  

A tejüzem 1967 óta üzemel. 

 
A Sole-Mizo Zrt. a BAJAVÍZ Kft.-vel, mint közszolgáltatóval a szennyvizek fogadására szerződést kötött, 

melyben a szolgáltató megállapította a küszöbértékeket és a szennyvíz fogadás feltételeit. 

 
A víziközmű szolgáltató (Bajavíz Kft.) csatornabírság javaslattal a vízvédelmi hatóság felé nem élt. 

 

A Sole-Mizo Zrt. a Bácsbokod, Borsódi út 1. számú telephely üzemeltetésére a környezetvédelmi hatóság 

által 107093-2-13/2016. számon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik – melyet 
többször módosítottak. Ebben szakhatóságként – többek között – a vízügyi, vízvédelmi hatóság előírta a 

vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt küszöbértékek betartását. Továbbá a vízügyi, vízvédelmi 

hatóságtól a vízilétesítményei üzemeltetésére 35300/2066-8/2016. ált. számon kiadott, 35300/975-
7/2016.ált számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely 2020. június 30-ig 

érvényes. 
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A telephely a szennyvíz előtisztító kapacitása bővítését tervezi, az erre vonatkozó vízjogi létesítési 

engedélyt 35300/5352-14/2017.ált. számon a vízügyi hatóság kiadta. A létesítési engedélyben online 

vízminőség mérő műszer felszerelését is előírta a vízügyi, vízvédelmi hatóság, a kibocsátás folyamatos 
monitorozása érdekében. 

 

A telephely önellenőrzési tervét 2020. június 30-ig a vízvédelmi hatóság 35300/779-2/2015.ált. számon 
jóváhagyta.  

 

Az önellenőrzést évi 12 alkalommal végzi, az önellenőrzési eredmények alapján küszöbérték túllépés 
nincs. 

 

Ennek ellenére a települési szennyvíztisztító telepre beérkező nyers szennyvíz minősége a BAJAVÍZ Kft. 

mérési eredményei szerint jelentősen meghaladja ezeket az értékeket. 
 

A 2017. évi vízminőségvédelmi felügyeleti terv részeként mintavétellel egybekötött helyszíni ellenőrzést 

tartottunk a Sole-Mizo Zrt. bácsbokodi telephelyén. A vizsgálati eredmények alapján az önellenőrzési 
tervben meghatározott mintavételi helyen küszöbérték túllépést nem állapított meg a hatósági 

akkreditált mintavétel sem. 

 
Tekintettel arra, hogy a bácsbokodi szennyvíztisztító telep kibocsátása meghaladja az előírt kibocsátási 

határértékeket, és a szennyvíztisztító telepre zömében a Sole-Mizo Zrt. –szennyvize érkezik – a 

vízvédelmi hatóság 2018. január 23-án, a környezetvédelmi hatósággal együtt, kiértesítés nélküli, 

mintavétellel egybekötött rendkívüli helyszíni ellenőrzést tartott, a 314/2005 (XII.25.) Korm. r. 22. § (6) 
bekezdése alapján. 

 

A helyszíni ellenőrzésen készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint az összes feldolgozott tej mennyisége 
(85.031.674 kg), a vízfelhasználás és a szennyvízkibocsátás nagyobb, mint az engedélyezett. 

Vízfelhasználás a hűtővíz közegben is történik. A keletkező szennyvíz mennyisége és minősége a 

takarítások és a termékgyártás függvénye, 24 órán belül és napok között is változó. 2008. óta a telephely 

belső közmű térképét nem frissítették. 
 

Az önellenőrzési terv szerint a mintavétel módja automata mintavevővel vett 24 órás átlagminta. Az 

automata mintavevő egyedi gyártmányú, 200 liter térfogatú, a mintavétel gyakorisága : 2 x 60 ml/perc. 
A mintavevőt zárt, fűtetlen helyiségben helyezték el lezárva. A plombát kizárólag az önellenőrzést végző 

laboratórium munkatársa nyithatja fel. Az automata mintavevő nem az akkreditált laboratórium 

felszerelésének része. 
 

A hatósági mintavétel a 2018. január 23-án a rendkívüli ellenőrzéssel egyidejűleg a telephelyet elhagyó, 

hátsó kapunál, a kerítésen kívül lévő aknában (EOV Y= 658 486, X= 85 558) történt, az ott felszerelt 

mintavételi csapról. Ez a közcsatornára csatlakozás pontja.  
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-Biztonsági Főosztály 

Laboratóriumi Osztály akkreditált vizsgálati eredményei szerint a Sole-Mizo Zrt. telephelyéről 

kibocsátott előtisztított technológiai szennyvíz minőségi paraméterei meghaladták a vízjogi üzemeltetési 
engedélyben előírt kibocsátási küszöbértékeket. 

 

A Sole-Mizo Zrt. önellenőrzési eredményei kibocsátási küszöbérték alattiak, a bácsbokodi 
szennyvíztisztító telepre beérkező nyers szennyvíz jóval ezen érték feletti szervesanyag tartalmú. 

Ellentmondást igazoltak az önellenőrzési terv szerint jóváhagyott, hordóban gyűjtött mintából vett 

önellenőrzési eredmények és a hatóság által a telephelyen kívül vett minta eredményei is. 

 
A felülvizsgálati dokumentáció szerint is az elmúlt időszak vizsgálatai, eredményei alapján 

bebizonyosodott, hogy a jelenlegi mintavételi hely, mód nem alkalmas határérték ellenőrzésre, ezért a 

mintavételi hely módosítása javasolt. 
Ezért a vízvédelmi hatóság új mintavételi helyen, új önellenőrzési terv benyújtását írta elő. 
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Megállapítható volt a  2018. január 23-án tartott rendkívüli ellenőrzés tapasztalatai alapján a 314/2005 

(XII.25.) Korm. r. 22. § (7) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóságnak a szükséges 20/A. § 

(8) és (9) bekezdése, valamint a 26. § szerinti intézkedéseket meg kell tennie. 
 

Fentiek alapján a vízvédelmi hatóság is megtette a szükséges  intézkedéseket többek között a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 73. §-a szerinti 
rendkívüli környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzése érdekében. 

 

A Kvt. 73. § (1) bekezdése szerint az egyes tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának feltárása és 
megismerése, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére 

környezetvédelmi felülvizsgálatot (a továbbiakban: felülvizsgálat) kell végezni. 

 

A Kvt. 73. § (2) bekezdése a) pontja alapján a felülvizsgálat szempontjából tevékenységnek minősül 
valamely - környezethasználattal, környezetveszélyeztető magatartással, vagy környezetszennyezéssel 

járó - művelet illetőleg technológia folytatása, felhagyása is továbbá az ehhez szükséges építési és 

egyéb előkészítési munka elvégzése. 
 

A Kvt. 74. § (1) bekezdés kimondja, hogy a környezetvédelmi hatóság az érdekeltet tevékenysége 

környezetre gyakorolt hatásának feltárása érdekében - teljes körű vagy részleges - felülvizsgálatra 
kötelezheti a 73. § (1) bekezdésben meghatározott esetben, továbbá kötelezi, ha környezetveszélyeztetést, 

illetve környezetszennyezést észlel. 

 

A Kvt. 74. § (2) bekezdése d) pontja alapján a környezetvédelmi hatóság az érdekeltet tevékenysége 
környezetre gyakorolt hatásának feltárása érdekében - teljes körű vagy részleges - felülvizsgálatra 

kötelezi akkor is, ha a külön jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak. 

 
A Kvt. 74. § (3) bekezdés alapján, ha a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi felülvizsgálat alatt 

környezetveszélyeztetést vagy környezetkárosítást észlel, akkor az azt okozó feltárt tevékenységet a 

hatásterületen teljeskörűen vagy részlegesen korlátozhatja, illetőleg felfüggesztheti. 

 
Fentiek miatt, mint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 8. pontjában 

megjelölt szakkérdések vonatkozásában szakhatósági hatáskörrel rendelkező vízvédelmi hatóság, 
35300/1334-1/2018.ált. iktatószámon kezdeményeztük a környezetvédelmi hatóságnál az egységes 

környezethasználati engedélyes Bácsbokodi tejüzem vonatkozásában a részleges környezetvédelmi 

felülvizsgálatra kötelezés kiadását a Kvt. 73. § (1) bekezdése alapján, a Sole-Mizo Zrt. (6728 Szeged, 
Budapesti út 6.), mint kötelezett terhére.  

A környezetvédelmi hatóságnál a Bácsbokodi szennyvíztisztító telepre a részleges környezetvédelmi 

felülvizsgálatra kötelezés kiadását is kezdeményeztük a Kvt. 73. § (1) bekezdése alapján, a BAJAVÍZ 

Kft. (6500 Baja, Mártonszállási út 81.) terhére. 
A környezetvédelmi hatóság BK-05/KTF/01318-5/2018. iktatószámú határozatával részleges 

környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezte a BAJAVÍZ Kft.-t. 

 
A környezetvédelmi hatóság BK-05/KTF/01319-4/2018. iktatószámú határozatával részleges 

környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezte a Sole-Mizo Zrt-t. 

A 35300/1334-1/2018. ált iktatószámú iratunkhoz a tejüzem és a szennyvíztisztító telep mérési 
eredményeit is mellékeltük. 

 

A hiánypótlásban becsatolt részleges felülvizsgálati dokumentációt az ABU Hungary Mérnökiroda Kft. 

(9027 Győr, Külső Árpád út 41.) készítette. 
A vízügyi, vízvédelmi hatóság a rendelkezésére álló iratanyag alapján – tekintettel arra, hogy a 

benyújtott dokumentáció nem tartalmazta a kötelezésben foglaltakat, 35300/1334-/2018.ált. 

iktatószámon hiánypótlást írt elő. A hiánypótlási felhívásra ügyfél a 2018. június 18-án benyújtott 
dokumentációval válaszolt. 
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A 2018. január 23-án tartott mintavétellel egybekötött helyszíni ellenőrzésen vett minta küszöbérték 

feletti eredményeiről készült tájékoztatóra a Sole-Mizo Zrt. észrevételt tett és kérték a helyszíni 

ellenőrzés megismétlését. 
A vízvédelmi hatóság a mintavételt kiértesítés nélkül 2018. április 11-én, majd a 27/2005. (XII. 6.) 

KvVM rendelet 13. § (4) bekezdése alapján 2018. május 22-én megismételte. 

Mindkét mintavétel a közcsatornára bocsátás előtti utolsó aknában lévő mintavételi csapról történt. 
Az önellenőrzés időpontjában végzett, április 11-én vett minta mérési eredményei kibocsátási 

küszöbérték alattiak, míg a május 22-én vett minta mérési eredményei (kisebb mértékben, mint január 

23-án). küszöbérték felettiek voltak.  
 

A hiánypótlás során benyújtott felülvizsgálati dokumentációban bemutatott a hordóból vett 

önellenőrzési eredmények szerint a kibocsátás kibocsátási küszöbérték alatti. 

 
Üzemeltető a kibocsátása monitorozás érdekében a dokumentáció 4.1.2.1. pontja szerint vizsgálatokat 

végezett 40 m3/h terhelés mellett. A dokumentáció megállapítása szerint a flotáló berendezés megfelelő 

vízminőséget produkált (KOI:920 mg/l), ezzel szemben a tisztított víz puffer medencéről elfolyó víz 
minősége meghaladta az előírásokat (KOI:1100mg/l). A dokumentáció készítője azt állapítja meg, hogy 

az előtisztított szennyvíz puffer medencében olyan lerakódott szennyezés van, amely a kibocsátási 

küszöbérték feletti szennyvízkibocsátás mellett került a medencébe, és a flotáló megfelelő működése 
mellett is küszöbérték feletti vízminőséget eredményez. A mérések jegyzőkönyveit a dokumentációhoz 

nem csatolták. 

Fentiek alapján a vízvédelmi hatóság előírást tett az előisztított szennyvíz tároló medence takarítására. 

 
Ezzel szemben a május 22-i helyszíni ellenőrzés során ügyfél a vízvédelmi hatóság rendelkezésére 

bocsátotta a május 07-11. közötti napi mérések eredményeit. Az eredmények alapján az előtisztított 

szennyvíz medencéből vett minták KOIk értéke 1015-3380 mg/l között mozog, mindegyik mintát reggel 8 
órakor vették. A nyers szennyvíz KOIk értéke pontmintából 840-7240 közötti, 24 h átlagmintából 1735-

2330 mg/l közötti. 

Fentiek alátámasztják a kibocsátás nem állandó jellegét, illetve az előtisztított szennyvíz paraméterei 

minden esetben kibocsátási küszöbérték felettiek. 
 

Tekintettel arra, hogy az önellenőrzés során az automata mintavevővel gyűjtött minta mérési 

eredményei minden esetben kibocsátási küszöbérték alattiak, míg mind az üzemeltető, mind a  hatóság 
által más helyen vett szennyvízminták mérési eredményei küszöbérték felettiek, a vízvédelmi hatóság 

előírást tett a mintavételi hely  megváltoztatására. A mintavételt a közcsatornába bocsátás előtti utolsó 

aknában lévő mintavételi csapról kell végezni. 
 

A dokumentáció szerint a kibocsátási küszöbérték túllépést nem a hidraulikai túlterhelés okozza. 

Vizsgálatai szerint a K6K884/06 iktatószámú vízjogi létesítési engedély szerint megvalósított 

szennyvízelőtisztító műtárgy bár 20 m3/h kapacitású, a 40 m3/h terhelést is elbírná. 
 

A kibocsátási küszöbértékek túllépésének egyik oka, hogy a gyártási folyamat során savó kerül a 

rendszerbe és a jelenlegi vegyszeradagoló ezt nem tudja kezelni. 
A dokumentáció szerint a technológia nyilvánvalóan nem képes a termelésből származó savót 

tartalmazó víz kezelésére. Erre a célra az ipari szennyvíz puffer medence egyértelműen kicsi, ráadásul 

megfelelő vegyszeradagoló rendszer sincs kiépítve. Elvileg a tejsavó teljes mennyisége újra 
hasznosításra kerül, illetve a savó elfolyások gyűjtése és elszállítása megoldott. A rögzített határérték 

túllépések, illetve a tisztított víz puffer medencéből mért vízminőség alapján azonban esetenként az ipari 

szennyvíz előtisztító rendszer súlyosan túlterhelődik. Erre utal az is, hogy a rögzített napi maximum 

vízmennyiségek jelentősen meghaladják a szennyvízelőtisztító bővítésére kiadott vízjogi létesítési 
engedélyben szereplő 670 m³/nap értéket is (és 2017. második felétől már a havi átlagértékek is 

folyamatosan magasabbak ennél). 

Az ipari szennyvíz előkezelő technológia akkor képes az előírt határértékek tartására, ha a termelésből 
nem kerül savó az ipari szennyvíz rendszerbe. 

 

Másik megjelölt ok, hogy a fölözés során keletkező dobiszap bevezetésre került a az ipari 

szennyvízcsatornába. 
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Fentiek alapján a vízvédelmi hatóság előírást tett arra vonatkozóan, hogy a savó és a dobiszap nem 

kerülhet a szennyvízcsatorna hálózatba. 
 

A szennyvízelőtisztító kapacitás bővítésére a vízügyi hatóság a 35300/5352-14/2017.ált. iktatószámon 

vízjogi létesítési engedélyt adott. A kivitelezési munkálatok megkezdését már bejelentették. Rövid 
határidővel a vízvédelmi hatóság előírta, hogy a szennyvízelőtisztító kapacitásbővítését meg kell 

valósítani. 

 
A technológiai szennyvizet bebocsátó Sole-Mizo Zrt. vállalta egy saját ipari szennyvíztisztító telep 

létesítését, a tisztított szennyvíz felszíni vízbe való közvetlen bevezetését. A vízjogi létesítési engedély 

benyújtására és a próbaüzem beindítására vonatkozóan a vízügyi, vízvédelmi hatóság határidő 

megjelölésével előírást tett. 
 

Ügyfél csatolt egy közműtérképet, melyen feltünteti a jelenlegi vezetékeket. A dokumentum alapján egy 

kivezetés látható a szennyvíz puffer medencéből a Vajüzemi csatronába. Ennek megszüntetésére a 
vízvédelmi hatóság előírást tett.  

 

A dokumentáció szerint a felülvizsgálat során feltárt, a kibocsátott szennyezés megelőzéséhez, 
csökkentéséhez szükséges intézkedések egy részét az üzem már megtette, így a lehetőségekhez képest az 

üzem szennyezőanyag kibocsátását már csökkentették. Ezek a következő konkrét változásokat jelentik: 

-az üzem különálló zárt konténert alkalmaz a nyers tej szűrése során keletkező zsíros iszap és a termelés 

során keletkező savó elfolyások gyűjtésére; 
- az átvételkor jelentkező tej elfolyások megakadályozására, illetve csökkentésére a műveletet 

végző dolgozók fokozott figyelemmel és fegyelemmel járnak el 

-napi 20 m3 nyers, tömény szennyvizet a Bajai szennyvíztisztító telepre szállítanak 
 

Az eddig a Bajavíz Kft. és a Sole-Mizo Zrt. által megtett intézkedések eredményeként a Bácsbokodi 

szennyvíztisztító telep önellenőrzési eredményei alapján a kibocsátási értékek  2018. tavaszára 

visszaestek a 2017. II. féléve előtt mért értékekre.  
Ezt a szennyvíztisztító telepet üzemeltető saját mérési eredményei, az ADUVIZIG mérési eredményei és 

a hatósági ellenőrzés mérése is alátámasztják. 

 
A januári mintavételekkel azonos helyen 2018. április 11-én a Bácsbokodi települési szennyvíztisztító 

telep tisztított szennyvizéből és a Bácsbokodi-Kígyós-csatornából (a határszelvény közelében) is 

hatósági mintavétel történt. 
 

A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a Bácsbokodi települési szennyvíztisztító tisztított 

szennyvíz kibocsátása a kibocsátási határérték fölötti, de jelentős mértékben csökkent a januári 

méréshez viszonyítva, a Bácsbokodi-Kígyós-csatorna vízminősége a határszelvénynél javulást mutat. 
 

A dokumentáció 6. összefoglaló fejezete szerint a tejüzem a jelenleg érvényes egységes 

környezethasználati engedélye alapján évi 65.000.000 liter tejet dolgozhat fel (ami a termelt sajtok 
összes mennyiségét tekintve ~7.100 tonna/évet jelent). A hatályos vízjogi üzemeltetési engedély szerint 

az éves lekötött vízigénye 180.000 m3/év, a termelés és a takarítás eredményeként keletkező átlagos napi 

technológiai szennyvizének mennyisége pedig 440 m3/nap (max. 160.600 m3/év).  A vízügyi hatóság 
előírta az egységes környezethasználati engedélyben és a vízjogi üzemeltetési engedélyben előírtaknak 

megfelelő üzemeltetést. 

A termelés jelenlegi volumene az engedélyezett mennyiségeket jóval meghaladja, s mivel szoros 

korreláció mutatkozik egyrészt a késztermék mennyisége és az előállításhoz szükséges víz mennyisége, 
illetve a késztermék mennyisége és a befogadóba bocsátásra kerülő szennyvíz mennyisége között, így a 

meglévő rendszerek nem minden esetben képesek megfelelő műszaki színvonalon elvégezni a 

feladataikat. A bácsbokodi tejüzem által kibocsátott szennyvízben a túlzott mennyiségű szerves anyag 
tartalom gyakorlatilag igazolt.  
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A szennyvíz előtisztító bővítésén és az új tejüzemi szennyvíztisztító telep megépítésén túl megoldásként 

veti fel a tisztított ipari szennyvíz egy részének termőföldön történő elhelyezését. A dokumentáció a 

megoldást nem mutatja be, erre vonatkozóan a vízvédelmi hatóság előírást tett. 

 

II. 

 
Jelenleg az üzem területén, több helyen lévő kisebb raktárak helyett az üzem a késztermékeket egy 

egységes raktárban szeretné tárolni, ezért létesít új raktárépületet. A meglévő épülethez a zavartalan 

működés biztosítására új rámpa, ill. kapu kerül kiépítésre.  
A tervezett épület rendeltetése, ipari raktár épület, bruttó alapterülete: 645,2 m2. 

 

A dokumentáció szerint a tervezett módosítás nem jelentős változás, a technológiát közvetlenül nem 

érinti, mert az nem változik, termelési kapacitás nem nő. 
Az új raktár építésével, a felhasznált víz- és vegyszermennyiség nem változik, a szennyvíz mennyisége 

szintén nem változik. A raktározás során termelési technológiai vízfelhasználás, szennyvíz keletkezés 

nincs. 
 

Fentiek miatt a raktárépület létesítéséhez a vízügyi, vízvédelmi hatóság kikötés nélkül hozzájárult. 

 

III. 

 

A környezetvédelmi hatósággal és ügyféllel történt telefonos egyeztetés alapján ügyfél a hiánypótlás 

során benyújtott dokumentációt a környezetvédelmi hatósághoz is megküldte, így at a szakhatósági 
állásfoglalásnak nem melléklete. 

 

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 10. és 11. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. 

sz. melléklet 3. pontja állapítja meg. 

 
A vízügyi, vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. 

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

 

A vízügyi, vízvédelmi hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat 
részére történő megküldését.” 

 

 

* 

 

A Bács-Kiskun Megyei Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint elsőfokú katasztrófavédelmi 

szakhatóságot szakhatósági állásfoglalása megadása céljából BK-05/KTF/02138-10/2018. számon 
(KTFO-azonosító: 115821-2-8/2018.) kereste meg a környezetvédelmi hatóság 2018. április  21-én a 

Sole-MiZo Zrt. által 2018. április 6. napján előterjesztett felülvizsgálati dokumentációra vonatkozóan, 

az Ákr.  55. § (1) bekezdése alapján, az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint 
az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 6. 

pontjaiban meghatározott szakkérdések tekintetében. 

 

A fenti számú szakhatósági megkeresésre a Bács-Kiskun Megyei Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  35300/2205-1/2018. ált. számon szakhatósági állásfoglalását megadta, amely 2018. május 

9-én érkezett hatóságunkhoz. 

 
A 2018. május 24-én előterjesztett nem jelentős változtatás iránti kérelemre vonatkozóan hivatalunk 

2018. június 6-án, BK-05/KTF/02138-20/2018. számú (KTFO-azonosító: 115821-2-14/2018.) 

szakhatósági megkeresésében a  35300/2205-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalás kiegészítését 
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kérte, amelyre a  Bács-Kiskun Megyei Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megküldte a 

35300/2205-3/2018. ált. számú (hivatalunkhoz 2018. június 22-én érkezett) szakhatósági állásfoglalását. 

 
A 2018. június 18-án hatóságunknak megküldött, ABU HUNGARY Mérnökiroda Kft. által elkészített 

részleges felülvizsgálati dokumentációra tekintettel 2018. június 22-én, BK-05/KTF/02138-25/2018. 

számon (KTFO-azonosító: 115821-2-18/2018.) hivatalunk ismételten a 35300/2205-1/2018. ált. számú 
szakhatósági állásfoglalás kiegészítésére kérte a Bács-Kiskun Megyei Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot, mint elsőfokú katasztrófavédelmi szakhatóságot. 

 
A BK-05/KTF/02138-25/2018. számú (KTFO-azonosító: 115821-2-18/2018.) szakhatósági 

megkeresésre – az eljárás lezárásáig – a Bács-Kiskun Megyei Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

újabb szakhatósági állásfoglalást, kiegészítést nem adott, kifogást nem emelt. 

 
A 35300/2205-1/2018. ált. számú és 35300/2205-3/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában 

foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

2.  

2.1. A Bács-Kiskun Megyei Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/2205-1/2018. ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

„Az Ügyfél kérelmére indult egységes környezet használati engedélyezési ügyben a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, mint engedélyező hatóság 2018. 04. 23-án megkereste a 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: Hatóság), mint első fokú 
katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából, az egyes közérdeken 

alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 1. melléklet (Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok) 9. 
táblázat (Környezet- és természetvédelmi ügyek) 6. sora alapján. 

 

Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében, a megkereső hatóság 

által csatolt iratokat Hatóságom megvizsgálta és a következőket állapította meg. 
 

Az Ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján nem merült fel olyan körülmény, amely alapján a 

telepítési hely ipari baleseteknek, illetve természeti katasztrófáknak való kitettsége feltételezett lenne. 
 

Fentiekre tekintettel, mivel Ügyfél kérelme az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való 

kitettség tekintetébe jogszabályt nem sért, az Ügyfél egységes környezethasználati engedélyének 
megadásához hozzájárultam. 

 

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 

8. táblázat 6. sora, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. 

 

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló 

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

1. melléklet 8. táblázat 6. sora, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) 
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. 

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.” 

 

2.1. A Bács-Kiskun Megyei Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/2205-3/2018. ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

„Az Ügyfél kérelmére indult egységes környezet használati engedélyezési eljárásban a Bács- Kiskun 
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Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 

mint engedélyező hatóság BK-05/KTF/02138-10/2018. számú megkeresőben 2018. 04. 23-án 

megkereste a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: Hatóság), mint 
első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából, az egyes 

közérdeken alapidó kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 

29.) Korm. rendelet 1. melléklet (Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő 
szakhatóságok) 9. táblázat (Környezet- és természetvédelmi ügyek) 6. sora alapján. 

 

Hatóságom a fenti megkeresésre 2018. 05. 08-án a hozzájáruló szakhatósági állásfoglalását 
35300/2205-1/2018.ált számon kiadta. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályhoz az Ügyfél 2018.05.24-én a 6453 Bácsbokod, Borsodi út 1. (1422/2 
hrsz.) alatti telephelyére vonatkozó 107093-2-13/2016. számon kiadott (többször módosított) egységes 

környezethasználati engedély nem jelentős módosítása iránti kérelmet terjesztett elő, melyet a BK-

05/KTF/02138-20/2018. megkeresésével megküldött Hatóságomnak. 
 

Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében, a megkereső hatóság 

által csatolt iratokat Hatóságom megvizsgálta és a következőket állapította meg. 
 

Az Ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján nem merült fel olyan körülmény, amely alapján a 

telepítési hely ipari baleseteknek, illetve természeti katasztrófáknak való kitettsége feltételezett lenne. 

 
Fentiekre tekintettel, mivel Ügyfél kérelme az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való 

kitettség tekintetébe jogszabályt nem sért, az Ügyfél egységes környezethasználati engedélyének 

megadásához hozzájárultam. 
 

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló 

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 
1. melléklet 8. táblázat 6. sora, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) 

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. 
 

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló 
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

1. melléklet 8. táblázat 6. sora, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) 

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. 
 

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Akr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.” 

 
* 

 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint az engedélyt módosítottam. 
 

A határozatot a R. 20/A. § (10) bekezdése és R. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján hoztam meg. 

 

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

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. 

számú melléklet 5. és 10.1. pontjai alapján határoztam meg. 
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A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/02138-2/2018. számon (KTFO-azonosító: 

115821-2-1/2018.) számon függő hatályú döntést hozott, amelyet BK-05/KTF/02138-16/2018. számon 

(KTFO-azonosító: 115821-2-10/2018.) egységes szerkezetben módosított. 
A függő hatályú döntéshez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2018. július 19. 

napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 
A jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 116. § (1)-(2) bekezdése és a 118. §-a alapján biztosítottam. 

 
A fellebbezést az Ákr.  118. § (3) bekezdése alapján a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az 

azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. 

 

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr.  118. § (4) bekezdése rendelkezik. 
 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 
A jogorvoslati eljárási díjat a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg. 

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 20/A. § (10) és (12) bekezdései, illetékességét a Rendelet 

8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 
 

Kecskemét, 2018. július 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1.  Sole-Mizo Zrt. (6728 Szeged, Budapesti út 6.)                                            Cégkapu (11090799)+tv.  

2. ABU HUNGARY Mérnökiroda Kft. (9027 Győr, Külső-Árpád u. 41.)             Cégkapu (13530208) 

3. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-.Zs. u. 10.)                                           HKP  

4. BKMKH Bajai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály (6500 Baja, Kolozsvári u. 1.)             HKP  

5. BKMKH Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály   
(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                             HKP 

6. Bácsbokod Nagyközség Jegyzője  

(6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 80.)– kifüggesztésre külön levéllel                           HKP  

7. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. )            HKP 

8. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.) – tájékoztatásul              HKP 

9. Hatósági nyilvántartás  

10. Irattár 

Dr. Borics Attila András 

a járási hivatalvezető helyett eljáró  
járási hivatalvezető-helyettes 

nevében és megbízásából: 

 
 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
 


