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H A T Á R O Z A T 
 

A HUNENT Zrt. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Vasút u. 21., KÜJ: 100 211 410, KTJ: 102 689 269) 

képviseletében Sáriné Romfa Ibolya (6449 Mélykút, Szent László u. 25.) környezetmérnök, 

környezetvédelmi szakértő által 2017. március 6-án – a Mélykút, külterület 0141/99 hrsz. alatti területen 

víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőház létesítése tárgyában – benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció 

alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósulása esetén, mely a környezeti hatásvizsgálati 

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

továbbiakban: R.) 2. számú mellékletének 9.1. pontja – „Vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb 

termelési kapacitással” – és 2. számú mellékletének 9.2. pont a) alpontja – „Élelmiszer vagy takarmány 

előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, a következő 

feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokból (a csomagolás nem képezi részét a késztermék 

össztömegének) kizárólag állati nyersanyagokból kiindulva (kivéve, ha kizárólag tejet tartalmaznak) 75 

tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással)” – valamint 3. számú mellékletének 20. pontja – 

„Húsfeldolgozó üzem 10 ezer t/év késztermék előállításától” – szerint minősül, nem feltételezhető jelentős 

környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.  

 

A R. 5. § (2) bekezdés ab) pontja értelmében, ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a 
tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével – a 

beruházás megkezdése előtt – egységes környezethasználati engedély iránti kérelmet kell benyújtani 

hatóságunkra jelen határozat jogerőre emelkedését követő két éven belül. 
 

Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelemben a kötelező tartalmi elemeken túl a 

következőkre kell kitérni: 

 A dokumentációban ismertetni kell a tevékenység bűzre vonatkozó hatásterületét.  
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 Meg kell adni a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés 

szerinti, legalább 300 m nagyságú védelmi övezet kiterjedését helyszínrajzon ábrázolva, mellékelve 

az érintett ingatlanok helyrajzi számát, művelési ágát, tulajdoni lap másolatát, helyrajzi számonként 

a védelmi övezettel érintett terület nagyságát m2 területegységben. 

 Részletesen ki kell dolgozni az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 0986-005/2017. számú 

kezelői nyilatkozatában foglalt – a kialakításra kerülő monitoringra vonatkozó – észrevételeket. 

 

Szakkérdés vizsgálata: 
 

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

egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek 
minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

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

a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az 

emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 
 

1.1. A víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőház létesítés megvalósítása közegészségügyi szempontból 

nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. 
1.2. A projekt megvalósítása során az alábbi feltételek betartása indokolt: 

 A vízellátást biztosító fúrt kutak és a hozzá tartozó szerelvények megfelelő védelmét 

folyamatosan biztosítani kell. 

 A tevékenység végzése nem okozhatja a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének romlását, 

melynek figyelemmel kísérése céljából a kialakított monitoring rendszer üzemeltetését továbbra 
is fenn kell tartani, a felszíni vízbe (Kígyósi-főcsatornába) kibocsátott szennyvíz minőségét 

megfelelő rendszerességgel vizsgálni kell. 

 A baromfifeldolgozási technológia üzemeltetése nem járhat a környezeti levegő bűzterhelésével, 

ezért a légtechnikai rendszerek által kifújt levegő mennyiségét a környezeti levegőbe való 

kibocsátás előtt tisztítani, közömbösíteni kell. 

 A telephelyen folytatott tevékenység (vízkezelés, szennyvíztisztítás, takarítás, fertőtlenítés, stb.) 

során felhasznált veszélyes besorolású anyagok/keverékek káros hatásainak csökkentése 

érdekében be kell tartani a vonatkozó kémiai biztonsági előírásokat (tevékenység bejelentés, 

biztonsági adatlapok rendelkezésre állása, címkézés és tárolás követelményeinek betartása, a 
munkavállalókat érő kémiai kockázatok felmérése, és a kockázatok csökkentése érdekében a 

megfelelő intézkedések megtétele). 

 A tevékenység során keletkező kommunális szilárd hulladék gyűjtését zárt és fertőzésveszélyt 

kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és /vagy csepegést, 
valamint a bűz-és szaghatást is csökkenti. 

 A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében a munkáltató köteles a munkavállalók 

egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatokat a külön jogszabályban 

foglaltaknak megfelelően felmérni, és ennek csökkentése érdekében a megfelelő intézkedéseket 

megtenni, szükség esetén a munkavállalókat védőoltásban részesíteni. 

 A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok, és a 

rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, 

távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell, az egészségügyi kártevők elleni 

védekezést folyamatosan és megfelelő hatékonysággal kell végezni.  

 A biológiai tényezők szétszóródásának vagy a munkahelyről történő kikerülésének elkerülése, 

illetve megakadályozása érdekében megfelelő intézkedéseket kell bevezetni és alkalmazni, 

melynek keretében a telephelyen engedélyezett fertőtlenítő szereket (személyi,- felület,- és 

eszközfertőtlenítők) kell alkalmazni. 

 A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését közegészségügyi kockázatot, 
környezetszennyezést kizáró módon kell végezni. 

 A biológiai tényezők szétszóródásának vagy a munkahelyről történő kikerülésének elkerülése, 

illetve megakadályozása érdekében megfelelő intézkedéseket kell bevezetni és alkalmazni, 

melynek keretében a telephelyen engedélyezett fertőtlenítő szereket (személyi,- felület,- és 

eszközfertőtlenítők) kell alkalmazni. 
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 A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését közegészségügyi kockázatot, 

környezetszennyezést kizáró módon kell végezni. 

 A nemdohányzók védelmében folyamatosan biztosítani kell a vonatkozó egészségvédelmi 

követelményeket, a nemdohányzók védelmében a munkahelyi dohányzás kizárólag a szabadban 

megfelelően kijelölt dohányzó helyen történhet. 
 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 
 

 A tervezett beruházás vonatkozásában a hatályos jogszabályoknak tartalmilag és formailag 

megfelelő előzetes régészeti dokumentációt és feltárási projekttervet kell készíteni, és azt a 

víziszárnyas telep létesítésére vonatkozó építési engedélyezési dokumentáció részeként az 
örökségvédelmi hatóságnak meg kell küldeni. 

 

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

 
 Az előzetes vizsgálati dokumentációt talajvédelmi szempontból elfogadom. 

 

* 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/2506-1/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A HUNENT Zrt. (6400 Kiskunhalas, Vasát u. 21.) részére, a Mélykút 0141/99 hrsz-ú ingatlanon 
víziszámyas feldolgozó üzem és hűtőház létesítése tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárást lezáró 

határozat kiadásához a vízügyi, vízvédelmi hatóság 

 

szakhatósági hozzájárulását az alábbi kikötéssel megadja: 

 

1. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (Xll. 25.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmi követelményeken felül 

az egységes környezethasználati engedélyezés során benyújtandó tervdokumentációban az 

előzetes vizsgálati eljárás során benyújtott dokumentációban vállalt kibocsátási (szennyvíz, 

használtvíz) értékekre kell tervezni és be kell mutatni, hogy a Feldolgozó üzem 

szennyvízkibocsátásának számításokkal meghatározott hatásterülete milyen távolságig lesz 

észlelhető a Kígyós-főcsatornán. 

2. A tisztított szennyvíz és használtvíz Kígyós-főcsatornáha történő bevezetési pontjának 

megválasztásánál figyelemmel kell lenni a mélykúti települési szennyvíztisztító telep 

bevezetésére. A bevezetési pontot úgy kell meghatározni, hogy a települési szennyvíztisztító 

telep hatásterülete és a feldolgozó üzem szennyvízkibocsátásának hatásterülete jól 

elkülöníthető legyen. 

3. A kivitelezés hatályos vízjogi létesítési engedély birtokában végezhető, a vízjogi létesítési 

engedélyben foglaltak betartásával. 

A szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az 
eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.” 
 
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 Hivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két 

példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. 
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A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett  szolgáltatási 

díjtétel 50 %-a, azaz 125 000 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 kérelmező az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

Jelen határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 

 

 I N D O K O L Á S 

 
A HUNENT Zrt. képviseletében Sáriné Romfa Ibolya környezetmérnök, környezetvédelmi szakértő 2017. 

március 6-án a Mélykút, külterület 0141/99 hrsz. alatti területen víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőház 

létesítése tárgyában a R. szerinti előzetes vizsgálati kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz, és kérte az eljárás 
lefolytatását.  

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Mélykút település vonatkozásában a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el. 
 

A Mélykút területén víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőház megvalósítására irányuló beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 297/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján jelen eljárás tárgya 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. 
 

A HUNENT Zrt. képviseletében Sáriné Romfa Ibolya hatóságunk BK-05/KTF/00385-2/2017. számú 
hiánypótlási felhívását (igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása) 2017. március 15-én 

teljesítette. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője 

Név:    Körgépmezép Mérnöki Kft.  

Székhely:   Mélykút, Szent László u. 25. 
Szakértő:   Sáriné Romfa Ibolya – környezetvédelmi szakértő 

 

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak. 

 

Beruházás helye 

Hrsz.: Mélykút, 0141/99 hrsz. 

KTJ szám: 102 689 269 
Terület nagysága: 87.686 m2  

 

Tervezett beruházás: Víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőház létesítése 

 

Tervezett kapacitás 

Vágás:   kacsa 2,0 kg/db  átlag vágott súllyal  5000 db/ó    50.000 db/nap     100,0 t/nap 

 liba   3,4 kg/db  átlag vágott súllyal  2500 db/ó    25.000 db/nap      85,0 t/nap 

Feldolgozás:  -  késztermék  -                                                                             91,0 t/nap 

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

Hűtőház:            fagyasztás:   12 t/ó 
  mélyhűtő tárolás:  4500 t 
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A telephely elhelyezkedése 

A tárgyi telephely Mélykút, külterület 0141/99 hrsz. alatti ingatlanon, Mélykút belterületi határától mintegy 

2200 méterre helyezkedik el. Az ingatlan a Mélykútról Baja irányában az 55. számú főútról, a 67-es és 68-as 
szelvényénél kiépítendő leágazó úton közelíthető meg. 

A telephely környezetben mezőgazdasági művelésű területek és gazdasági épületek helyezkednek el. 

Mélykút irányában először a Napelem park (400 méterre), majd a Mélykút település szennyvíztisztító telepe 
(700 méterre), Kígyós főcsatorna (800 méterre), utána gazdasági épületek, egyéb vállalkozások, műhelyek, 

sertéstelepek, valamint baromfitelep található.  

 

Tervezett beruházás 

A benyújtott tervdokumentáció alapján, az engedélyes Mélykút, külterület 0141/99 hrsz. alatti ingatlanon, 

87.686 m2 területen új vágóhidat, feldolgozó üzemet és hűtőházat kíván létesíteni.  

18.204,9 m2-en a terület 20,8 %-án épületeket, 52.626,6 m2-en a terület 60 %-án zöldfelületet, 16.854,4 m2-en 

betonozott területet terveznek kialakítani. A terület eddig mezőgazdasági hasznosítású volt, melyet a 

létesítendő beruházás miatt művelés alól kivett területként módosítottak, a terület (Gi) övezetbe sorolt. Az 

üzemet saját parkolóval, irodaházzal, vízellátással, szennyvízkezeléssel, feldolgozó üzemekkel, hűtőházzal, 
raktárakkal építik meg. A beruházás két részre tagolódik I. ütemben a vágás, feldolgozás, II. ütemben a 

tovább feldolgozó rész (füstölő és kacsasütési technológia) valósul meg. Jelenleg, azaz az első ütemben a 

vágóhíd és szervesen kapcsolódó technológiák épülnek meg. Az üzemben víziszárnyas (kacsa és liba) 
élőállatot szállítanak vágásra, feldolgozásra, majd késztermékként kiszállítják.  

 

A tervezett üzemépület alapvetően három egységből áll: 

- Vágóüzem előhűtővel. 
- Egész test csomagoló, daraboló, tálcázó, gyűjtőcsomagoló üzemrész tároló hűtővel (0 oC-os tároló). 

- Hűtőház (fagyasztó és -20 oC-os hűtőtároló). 

 
Vágóüzem előhűtővel 

Ebben az üzemrészben történik az élőállatok fogadása, függesztése, kábítása, kivéreztetése, majd forrázása 

és kopasztása. Ehhez az üzemrészhez szervesen csatlakozik a toll feldolgozása. A tisztaövezeti részen 

történik a tisztított testek zsigerelése, előhűtése, valamint a zsigerelés során keletkező termékek kezelése.  
 

Egész test csomagoló, daraboló, tálcázó, gyűjtőcsomagoló üzemrész tároló hűtővel 

Ebben az üzemrészben történik az előhűtőből kikerülő víziszárnyas testek további feldolgozása. A 
szortírozás után egy részük Kiskunhalason lévő sütő üzemrészbe kerül, nagyobb részét vagy egész testként 

csomagolják, vagy darabolják. A termékeket, amennyiben nem fagyasztják, egyedi, gyűjtőcsomagolásban a 

0°C-os hűtőben történő tárolást követően kiszállítják. A fagyasztásra szánt termékeket átszállítják a hűtőház 
üzemrészbe. 

 

Hűtőház 

A fagyasztásra szánt termékeket az egyedi csomagolás után kartondobozba helyezik és a kartonfagyasztóban 
lefagyasztják, majd raklapra helyezve a -20°C-os tárolóba szállítják. A hűtőház, 2 db egyenként 1500 t 

illetve 3000 t kapacitással rendelkező egységből áll, melyhez hűtött légterű manipulációs helyiség 

csatlakozik.  
 

Másodlagos technológia 

Darabolt és egész kacsa – grilltest másodlagos technológiája 
A másodlagos feldolgozót fűszerezett darabolt termékek, pácolt, fűszerezett darabolt előhűtött, valamint 

egyedileg fagyasztott, csomagolt termékek előállítására tervezik. Külön műszakban, vagy időben elkülönítve 

tervezik a Kiskunhalasról átszállított lehűtött, egészben sült kacsa kicsontozását.  

 
A tevékenység a R. 2. számú mellékletének 9.1. pontja – „Vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb 

termelési kapacitással” – és 2. számú mellékletének 9.2. pont a) alpontja  – „Élelmiszer vagy takarmány 

előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, a következő 
feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokból (a csomagolás nem képezi részét a késztermék 

össztömegének) a)  kizárólag állati nyersanyagokból kiindulva (kivéve, ha kizárólag tejet tartalmaznak) 75 

tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással)” –, valamint 3. számú mellékletének 20. pontja – 
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„Húsfeldolgozó üzem 10 ezer t/év késztermék előállításától” – szerint minősül, ezért a környezetvédelmi 

hatóság döntésétől függő, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e. 

 
A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és 

az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. 
 

 

Hatóságunk a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján közzétette az eljárás 
megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a 

létesítmény helye szerinti önkormányzatok jegyzőinek. A közlemény a Mélykúti Polgármesteri Hivatalban 

2017. március 16. napjától 2017. április 3. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem 

érkezett. 
 

Szakkérdések indokolása 

 
1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy közegészségügyi szempontból nem indokolt a 
környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, a baromfifeldolgozó és a hűtőház létesítése során jelentős 

környezet-egészségügyi terhelés nem keletkezik, ezáltal szignifikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő 

hatással nem kell számolni. A szakmai álláspontomban megadott feltételek teljesítése esetén a beruházás 

megvalósításának közegészségügyi akadálya nincs.  

Szakmai álláspontomban előírt feltételeket az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 3. § ac), és a 4. § (1) a), d) és e) pontjaiban,  a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint 

az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) 
bekezdésében,  a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 

szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 4. § (2), (4), 5. § (1) és 6. § (1) bekezdéseiben, a nem dohányzók 

védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló módosított 1999. 

évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdésében,,  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 14-21. és 28-
29.§-iban,  a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 

15.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése 

érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) EüM rendelet 9. § (1) pontjában és a 
4.  számú melléklet 7. pontjában, a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről 

szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet 3., és 4. §-ban, valamint a biológiai 

tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 6. § 
d) pontjában foglaltak alapján határoztam meg. 

Szakmai álláspontomat a környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, és az 

5. számú melléklet I. táblázat B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 

valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. 

§ (2) bekezdésében és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított illetékességgel 

adtam ki. 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) gyakorolt hatások vizsgálatának 

indokolása: 

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

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

23/C. § (1) pontja értelmében előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, és ezt a kulturális örökség 
védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (6) bekezdés 

értelmében az örökségvédelmi hatóságnak meg kell küldeni. 



7 
 

7 
 

 

Az örökségvédelmi hatóság illetékességét a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. mellékletének 3. pontja 

állapítja meg. 
 

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a Rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve az 5. számú melléklet I. 

táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 72. §-ban 
felsorolt szempontokat vettem figyelembe.  

 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 
 
A Kormányhivatal hatáskörét a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdés állapítja meg. A 
talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a Rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. számú 
melléklet 1. táblázat B oszlopa tartalmazza. 
 

* 

 

A szakhatóságot Rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2017. március 10-én. 

  
A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.  

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK-05/KTF/00385-6/2017. számú megkeresésében a 

vízügyi, vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a HUNENT Zrt. (6400 Kiskunhalas, Vasút u. 

21.) ügyében, a Mélykút 0141/99 hrsz-ú ingatlanon víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőház létesítése 
tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárásban. 

 

A vízügyi, vízvédelmi hatóság a Sáriné Romfa Ibolya környezetvédelmi szakértő által készített, 2017. február 
28-i keltezésű, elektronikusan csatolt előzetes vizsgálati dokumentáció (https://bacs-

filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/68/-1128910279225392097/publicLink/112199-3-1.zip) alapján az 

alábbiakat állapította meg: 

 
A HUNENT Zrt. a Mélykút 0141/99 hrsz-ú ingatlanon víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőház létesítését 

tervezi. 

A telep tervezett vágási kapacitása vágott súllyal 185 t/nap, feldolgozó (késztermék) kapacitása 91 t/nap, így 
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet l. §-a és 2. számú melléklete alapján a tevékenység megkezdéséhez egységes 

környezethasználati engedély szükséges. 
 

Vízellátás: 

A telephely vízellátását saját vízbázisról tervezik megoldani, 2 db üzemi és 1 db tartalék kút, valamint 

víztisztító műtárgy létesítésével. 
A telep technológiai vízigénye: 1600 m³/nap. 

 

Szennyvíztisztítás/elhelyezés: 
A telephelyen saját szennyvíztisztító telep tervezett, a tisztított szennyvizet a Kígyós-főcsatornába tervezik 

vezetni. A bevezetés pontos helye nem ismert. 

 

A telephelyen keletkező szennyvizet egy durva és egy finom rácson, majd ezt követően egy flokkulátor-
floktálóegységen és egy biológiai eleveniszapos rendszeren (anaerob-anox-aerob reaktortereken és 

utóülepítőn keresztül), végül homokszűrőn és aktív szén adszorbensen átvezetve terezik tisztítani. 

 
Tervezeti kapacitás: 1680 m³/nap, 1170 kg BOI/nap 
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A kibocsátott tisztított szennyvíz, használtvíz tervezett paraméterei: 

 

KOIk (mg/l) 40 

BOI5 (mg/l) 5 

Össz. N (mg/l) 15 

Össz. P (mg/l) 0,3 

Össz. Lebegőa. (mg/l) 30 

SZOE (mg/l) 2 

PH 6-8,5 

Összes szervetlen N (mg/l) 10 

Amniónia-ammónium N (mg/l)  2 

Klorid (mg/l) 60 

Nátrium (mg/l) 200 

fajlagos elektromos vezetőképesség (mS/cm) 2000 

 

Felszíni vízvédelem: 
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. Az Fvr. 25. § (1) bekezdése szerint a szennyvízkibocsátással 

kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket a kibocsátó számára - jelen esetben - az egységes 

környezethasználati engedélyben kell megállapítani. 
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 fogja meghatározni a vízvédelmi 
hatóság. 

A benyújtandó vízjogi létesítési engedélykérelem tartalmi követelményeit a Fvr. 25. § (2) bekezdése és 3. 

számú melléklete és a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. 

(VI. 13.) KHVM rendelet tartalmazza. A vízjogi létesítési engedély megszerzésére a vízügyi, vízvédelmi 
hatóság előírást tett. 

 

Az 1155/2015. (III. 31.) Kormányhatározattal jóváhagyott, felülvizsgált, 2015. évi Magyarország vízgyűjtő-
gazdálkodási tervében foglaltak szerint a befogadó Kígyós-főcsatorna felső mesterséges, 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. 10. § (2) bekezdése értelmében tilos vízterhelést okozó új létesítményt telepíteni, ha a befogadó 
mértékadó vízszennyezettsége már meghaladja vagy a tervezett létesítmény szennyezőanyag- kibocsátásának 

hatására várhatóan meghaladhatja a vízszennyezettségi határértéket. 

 
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 történő eltérés esetében a vízvédelmi hatóság 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. 
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Felszín alatti vízvédelem: 

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

befogadóba bevezetett szennyvíz minősége nem eredményezheti tartósan a felszín alatti víz 6/2009. (IV. 14.) 

KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. számú mellékletében rögzített (B) szennyezettségi határértéknél 
kedvezőtlenebb állapotát. 

A FAV Kr. 8. § b) pontja alapján a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenység 

csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve a monitoring kialakítását, működtetését, és az 

adatszolgáltatást. 
 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. 

rendelet 2013. szeptember 1-től hatályos módosítása a rendelet 5. § (3) bekezdését hatályon kívül helyez, így 
az 5. § (2) bekezdése értelmében az 5. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott nitrátérzékeny területek 

a MePAR rendszer tematikus fedvénveként a blokkok szintjén, blokkazonosítók által kerülnek 

meghatározásra. A jogszabályban hivatkozott MePAR rendszer 2016. évi adatlapja alapján a tisztított 
szennyvíz elhelyezése (Kígyós-főcsatorna) a D1E8N-Y-13 azonosítóval rendelkező blokkba tartozik, mely 

nem nitrátérzékeny terület. 

 

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

védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások nem relevánsak. 

 
Csapadékvíz elvezetés: 

A tetőzetekről lefolyó - nem szennyezett - csapadékvizek a telephelyen belül elszikkadnak. 

 

Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások: 
A telephely területe, nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz- és a jéglevonulásra hatást nem gyakorol. 

 

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 45/A. § (2) bekezdése alapján vizsgálta hatáskörét és 

illetékességét. 

A vízügyi, vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 
vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bekezdés 3. pontja, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet II. táblázat 3. pontja, 

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

A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (6) bekezdése, 72. § (1) bekezdése alapján 
hozta meg. 

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki. 
A vízügyi-vízvédelmi hatóság a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat részére 

történő megküldését.” 

* 

Várható környezeti hatások 

 

I. Létesítés, üzemelés 

 

Hulladékgazdálkodás 

Létesítés 

A létesítés során keletkező építési hulladékok megfelelő gyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről 

gondoskodnak. A kivitelezés során keletkező hasznosítható építési, bontási hulladékokat (fémhulladékok, 
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műanyag hulladék, ásványi eredetű építőanyag hulladék) hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező 

kezelőnek adják át, hasznosítás céljából. A kivitelezések során a kitermelt talajt teljes egészében 

visszaterítik, illetve beépítik a kivitelezéssel érintett ingatlanon. Amennyiben a létesítés során a kitermelt 
talaj nem a beruházással érintett ingatlanon helyezik el, használják fel, az azzal folytatott további 

tevékenység hulladékgazdálkodási engedélyköteles. 

 
Üzemelés 

Az üzemeltetés során keletkező állati eredetű melléktermékek az üzemrészekből vákuumos rendszeren, vagy 

gyűjtő edényben jut az állati eredetű melléktermék tároló helyiségbe. Az állati eredetű melléktermék 
tárolóban 6 db konténert és egy vértartályt helyeznek el. A vértartály korróziómentes fémacélból készül. Az 

állati eredetű melléktermék tároló hűtött helyiség, melyben helyi klímaberendezés biztosítja a megfelelő 10 
oC fok alatti hőmérsékletet.   

A telephelyen végezni kívánt tevékenységek során keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik és engedéllyel 
rendelkező kezelővel szállíttatják el. A nem veszélyes technológiai hulladékok átmeneti tárolása erre kijelölt, 

megfelelő műszaki védelemmel ellátott helyeken történik. A flotálóról származó iszap gyűjtésére egy külön 

iszaptároló tartály biztosított. A veszélyes hulladékokat kármentővel ellátott, betonozott aljzatú, zárt üzemi 
gyűjtőhelyen, megfelelő edényekben gyűjtik elszállításig. 

A létesítés és üzemelés során keletkező hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő gyűjtéséről és 

elszállításáról gondoskodnak.  

 

Levegővédelem 

Létesítés 

Az építési munkálatok során a munkagépek és a szállítójárművek kipufogó gázainak légszennyezőanyag 
kibocsátásával, valamint a talaj mozgatásából és a munkagépek közlekedéséből származó porterheléssel 

lehet számolni. A kiviteli munkálatok során a telephely célforgalma kb. napi 10 db gépjármű, melynek 

levegőterhelő hatása nem jelentős. A kivitelezési munkálatok ideje alatt a környezeti levegőre gyakorolt 
hatások csökkentése érdekében megtervezett munkarenddel, megfelelő műszaki állapotú és kapacitású gépek 

alkalmazásával a légszennyezés minimálisra csökkenthető. 

A kivitelezés során végzett tevékenység légszennyezőanyag kibocsátásának közvetlen hatásterülete az 

építéssel érintett terület közvetlen környezete, valamint a szállítási útvonalak. 
 

Üzemelés 

A tervezett üzem elkészültét követően a telephelyre irányuló várható célforgalom naponta 31 db gépjármű. A 
megnövekedett gépjárműforgalom a környezeti levegő minőségében jelentős változást nem eredményez. A 

telepre irányuló célforgalom által kibocsátott légszennyező anyagok éves mennyisége a térség forgalmához 

képest nem számottevő mennyiségű. 
A tervezett beruházáshoz kapcsolódóan 7 db új bejelentésköteles helyhez kötött légszennyező pontforrást 

alakítanak ki. 

2 db gázkazán (gőzfejlesztő berendezés) kéménye (P1, P2) 

3 db gázkazán (melegvizes kazán) kéménye (P3, P4, P5) 
1 db termo olaj konténerkazán kéménye + 1 db hidegtartalék kéménye (P6, P7) 

A szociális helyiségek fűtésére az előzetes tervek alapján összesen 6 db kis teljesítményű kombi gázkazánt 

telepítenek.  
A hűtőrendszer ammónia töltetű hűtőközeggel tervezett. 

Az egyes technológiáknál, épületeknél kialakítandó légtechnikai rendszerek által elszívott levegőt a 

környezetbe való kibocsátás előtt aktív szén töltetű paplanon, és vagy szagelnyelő folyadékkal, vagy 
géllappal tervezik szagtalanítani. A tollüzem szárító egységeiből elszívott légmennyiséget egy 

ütközőlamellás, vizes légmosón vezetik keresztül. 

 

A bűzkibocsátást megakadályozó, illetve csökkentő műszaki megoldások: 

 Vágó-feldolgozó vonalak:  aktív szénszűrő, szagtalanító folyadék +géllap, 

 Tollmosó és tároló:  ütközőlamellás vizes mosó, 

 ATEV melléktermék tároló  zárt teret hűtik, naponta elszállítják, takarítják, fertőtlenítik, 

 Szennyvíz előtisztító:  szagtalanító folyadék +géllap, aktív szénszűrő. 

 

A tüzelési berendezések kéményein kiáramló füstgáz szén-monoxid és nitrogén-oxidok hatásterülete a 

kémények köré rajzolt 180 m-es sugarú kör által lehatárolt terület. A hatásterület által érintett ingatlanok 
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Mélykút közigazgatási területét, mezőgazdasági ingatlanokat, az 55. sz. főút adott szakaszát és a vágóhíd 

telephelyét érinti. A vizsgált területre tervezett technológia becsült bűzre vonatkozó hatásterülete a 

telekhatártól számított maximum 300 m. A bűz vonatkozó hatásterületen lakóingatlan és közintézmény nem 
található. A vizsgált beruházás területe a városi szennyvíztisztító telep és a napelem park szomszédságában, az 

55. sz. főút mellett fekszik. A telephez legközelebbi védendő létesítmény É-i irányban 0130/4 hrsz. alatti, 480 

m távolságra lévő tanyaépület. 
 

 

Zaj- és rezgésvédelem 
A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet hatálya alá tartozik.  

Az ingatlan Mélykúttól DNy-i irányban 2,2 km-re található a 0141/99 hrsz. alatti ingatlanon, gazdasági 

övezetben. A legközelebbi zajtól védendő épület a 0130/4 hrsz. alatti tanya, kb. 480 m-re helyezkedik el.  
K-i irányban gazdasági, ipari zónában Napelem park, távolabb a Mélykút település szennyvíztisztító telepe 

található, a legközelebbi védendő épületek a kb. 800 m-re lévő gazdasági, kereskedelmi zónában (Gk) 

találhatóak. D-i és Ny-i irányban mezőgazdasági területek húzódnak. 
A dokumentációban megadott, számításokkal megállapított hatásterületen belül nincs zajtól védendő épület 

és védett terület. 

 

Földtani közeg védelem 

Vízellátás 

A tervezett tevékenység végzésének vízigénye 1.600 m3/d. A terület hidrogeológiai adottságai alapján ezen 

vízmennyiség napi 10-12 óra víztermelési ütemet feltételezve 2 db üzemi + 1 db tartalék kúttal megfelelő 
minőségben kivitelezett kúttal kielégíthető. Teljes ivóvíz előállító technológia (100 m3/h): vas-, mangán-, 

arzénmentesítés, ammóniamentesítés, és fertőtlenítés. 

Szennyvíztisztítás, szennyvízelhelyezés 
A vágóhídon keletkezett szennyvizet durva és egy finomrácson, majd ezt követően flokkulátor-flotáló 

egységen és biológiai eleveniszapos rendszeren (anaerob-anox-aerob reaktortereken és utóülepítőn 

keresztül), végül homokszűrőn és aktív szén adszorbensen átvezetve tisztítják meg.  

A feldolgozó üzem dolgozóinak, tevékenységüknek megfelelően, külön-külön fekete-fehér öltözőket, 
étkezőt, WC-t építenek. A kommunális szennyvíz a szennyvíztelepre érkezik, melyet a vágóhídi szennyvíz 

gépi rácsára vezetnek. A vágóhídi tisztított szennyvizet a Kígyós-főcsatornába vezetik.  

Monitoring 
A földtani közeget tisztított szennyvízszikkasztással a telephelyen nem terhelik, csak a Kígyós-főcsatornába 

való bevezetés helyén, melynek talajvízminőségét az érintett hatásterületen 2 db monitoring kúttal tervezik 

nyomon követni. 
Létesítés 

A telephely területén a beépített részeken (épületek, műtárgyak, utak, parkolók, térbetonok, stb.) 

humuszmentesítést terveznek elvégezni. A kitermelésre kerülő humuszos föld térfogata 45.000 m3. Az így 

kapott humuszos termőföldet a telephelyen kialakítandó zöldfelületi területekre fogják visszateríteni, a 
megmaradt termőföldet pedig rekultivációra tervezik felhasználni. Kialakítandó zöldfelület nagysága 

52.626,6 m2. Az elterítendő termőföld vastagsága: 0,7 m. 

A földtani közeg fizikai állapota a munkálatokat végző munkagépek, szállítójárművek taposó hatása által 
érintett. A munkálatok során a talajszerkezet megváltozik, egyes rétegei összekeverednek, tömörödnek, a 

hatás azonban csak lokális jellegű. A telephelyen a csapadékvíz gyűjtő-elvezető árkok létesítése során 

kikerült termőföld szintén a telephely területén kerül elhelyezésre.  
A fentiekből megállapítható, hogy a tervezett munkák kivitelezése a földtani közeget érinti, a káros hatásokat 

a telephelyen minimalizálják a humusz mentesítésével, és a zöldfelületen történő elhelyezésével. A 

tevékenység környezeti hatása tehát létező, de kismértékű, elviselhető terhelést okoz a földtani közegben. 

Üzemelés 
A terület burkolt felületeiről a tiszta csapadékvizek a telephelyen belül kerülnek elszikkasztásra. Tiszta 

csapadékvizek az út és parkoló burkolatain, valamint az épületek tetőzetén keletkeznek. Szennyezett 

csapadékvíz csak havária esetén keletkezhet, melyet a szikkasztó árkokban lehet lokalizálni és 
kármentesítéssel megszüntetni. A földtani közeget tisztított szennyvízszikkasztással a telephelyen a földtani 

közeget nem terhelik. A Kígyós-főcsatornába való bevezetés helyén a talajvízminőségét az érintett 

hatásterületen 2 db monitoring kúttal tervezik nyomon követni. A monitoring kutak kivitelezése során 

alapállapot felvétel történik. 
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A tevékenység üzemelésének földtani közegre gyakorolt környezeti hatása semleges. 

Havária 

A talaj esetleges szennyeződése a műszaki védelemmel ellátott épületek, műtárgyak sérülése esetén, a 
telephelyi tevékenységhez kapcsolódó szennyező anyagok elfolyásából következhet be. Esetleges havária 

esetén, a szennyező anyag és a szennyezett föld összegyűjtésével, valamint megfelelő helyre történő 

elszállításával, a szennyeződés gyorsan lokalizálható, a környezetszennyezés minimalizálható. A havária 
esetek elkerülése azonban az üzemelési utasítások maradéktalan betartásával, a tevékenység során 

alkalmazásra kerülő járművek, berendezések, munkaeszközök folyamatos karbantartásával biztosítható. 

A tisztított szennyvíz bevezetés során a nem megfelelő minőségű szennyvíz beengedés esetén a bebocsátott 
szennyvizet lokalizálják és kármentesítést végeznek.  

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás nem gyakorol jelentős mértékű kedvezőtlen 

hatást, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, a földtani közegben tartós, 

vissza nem fordítható károsodás nem következik be, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti 
hatásvizsgálat elvégzését nem tartjuk indokoltnak. 

 

Természet- és tájvédelem 
A tevékenységgel érintett (Mélykút, 0141/99 hrsz.) külterületi ingatlan nem része országos jelentőségű 

védett természeti területnek és Natura 2000 területnek, a tevékenység nem ellentétes a természet- és 

tájvédelemre vonatkozó előírásokkal. 

 

II. Felhagyás 

A létesítmény teljes felszámolása esetén biztosítják, hogy a helyszínen a környezetre ártalmas anyagok, így a 

környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. A tevékenység esetleges felhagyásakor a bontási 
tevékenység környezeti hatásai – a létesítéshez hasonlóan – a létesítmény helyszínén, lokálisan jelentkeznek. 

A bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elvégzik.  

Felhagyást követően, a terület rekultivációját, tájbeillesztését – új hasznosítási mód keresését – elvégzik. 
 

Hatóságunk a 2017. március 10-én kelt, BK-05/KTF/00385-8/2017. számú levelével az Alsó-Duna-völgyi 

Vízügyi Igazgatóságot, mint ügyfelet írásban értesítette az előzetes vizsgálati eljárás megindításáról, egyben 

a tervezett beruházásra vonatkozó nyilatkozatának megküldését kérte. 
 

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

felszín alatti vizek kezelője 0986-005/2017. számon kezelői nyilatkozatát az alábbiak szerint megadta, 
melyre figyelemmel kell lenni a további engedélyezési eljárások során: 

 

„A létesíteni kívánt üzem vízgazdálkodási érdekeket az üzem vízellátását szolgáló kutak, a vízkezelő 

berendezések, a használt- és szennyvizek összegyűjtését és tisztítását szolgáló létesítmények, a tisztított 

szennyvíz elhelyezés és a csapadékvizek kezelése vonatkozásában érint. 

Környezeti szempontból különösen az üzem vízellátását szolgáló kutak felszín alatti víztestre gyakorolt 

hatása (mennyiségi terhelés), a használt- és szennyvizek összegyűjtésének, és tisztításának, valamint a 

tisztított szennyvíz elhelyezésnek felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatása, illetve a csapadékvizek 

kezelésének felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatása jelenik meg. 

Az üzem vízellátását szolgáló kutak létesítéséhez korábban Igazgatóságunk a vízjogi létesítési dokumentáció 

ismeretében vagyonkezelői hozzájárulást adott ki, ami kifejezetten csak a vízellátó kutak létesítésére 

vonatkozik. A bemutatott anyag mellékletként a vagyonkezelői hozzájárulást tartalmazza (0986-002/2017, 

kelt 2017. február 24.). A vízellátó kutak létesítésével kapcsolatos állásfoglalásunkat és az ott 

megfogalmazott észrevételeinket fenntartjuk. 

A vízkezelő technológia általános leírását a bemutatott anyag tartalmazza, ugyanakkor nem tér ki a 

víztisztítási technológia során keletkező szennyezett vizek, használt vizek kezelésére. Ennek ismerete a 

környezeti hatás megítélése szempontjából szükséges. (A 19.2.1.2. szerint ezek a vizek a Kígyós-főcsatornába 

kerülnek, de hogy milyen módon és milyen terhelést okozva felszíni víznek, az nincs részletezve.) 

A csapadékvizek kezelése nem jelenik meg az anyagban, pedig véleményünk szerint az üzem területén 

keletkező csapadékvizek az üzemben folytatott tevékenység és a nagy gépjárműforgalom miatt környezeti 
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kockázatot jelentenek. (A 19.2.1.2. szerint ezek a vizek is a Kígyós-főcsatornába kerülnek, de a mód és a 

terhelés mértéke itt sem jelenik meg) 

A vízkezelő technológia elfolyó vizei és az esetlegesen szennyezett csapadékvizek a szennyvíztisztítási 

technológia bemeneti oldalán sem jelennek meg, ezért a fent részletezett kérdések tisztázását szükségesnek 

tartjuk. 

A szennyvíztisztítás és elhelyezés környezetre gyakorolt hatását a vágóhídi technológiai és kommunális 

szennyvizekre vonatkozóan a dokumentáció bemutatja. A Kígyós-főcsatornába vezetett tisztított szennyvíz 

terhelhetőségi vizsgálat alapján számított, a beruházó által kitűzött és vállalt határértékek a 28/2004 (XII.  

25.) KvVM rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott legszigorúbb egyedi határértékeknek felelnek meg. 

Tekintettel arra, hogy a befogadó mesterséges vízfolyás-víztest ökológiai minősítése nem éri el a jó állapotot, 

a szigorú határértékek kiadását és betartását alapvető fontosságúnak tartjuk. Mivel a keveredés vizsgálat a 

bevezetés helyén a felszíni vizek jó állapotával való összehasonlításban bizonyos komponenseknél az üzem 

által kibocsátott szennyvizekre visszavezethetően is túllépést mutat (összes nitrogén, sótartalom), és az anyag 

a vízfolyás öntisztuló képességére hivatkozva a jó állapot megvalósulását valószínűsíti, szükségesnek tartjuk 

annak bemutatását, hogy a természetes vizekben lebomló komponensek milyen távolságon csökkennek a jó 

határérték alá, illetve milyen hígulási arányoknak kell ahhoz beállni, hogy a fizikai-kémiai jó állapot a 

vízfolyásban megvalósulhasson. Célszerűnek tartjuk a vizsgálat során figyelembe venni a közelben található 

mélykúti szennyvíztisztító telep hatását is. 

A tevékenység a dokumentumban bemutatottak és a fenti áttekintés alapján is hatást gyakorol a vízi 

környezetre felszíni és felszín alatti vizek vonatkozásában is. Emiatt célszerűnek tartjuk előírni olyan 

monitoring rendszer kidolgozását, megvalósítását és üzemeltetését, ami az említett hatások vizsgálatát 

hosszútávon is lehetővé teszi. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálásánál kérjük fentiek figyelembe vételét.” 
 

Hivatalunk 2017. március 10-én – figyelemmel a Rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi jogsegély 

keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti települések jegyzőit.  

 
Mélykút Város Jegyzője 2017. március 17-én kelt, 828-6/2017. számú nyilatkozatában a tevékenység helyi 

környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozására vonatkozóan az alábbiakat 

állapította meg: 
 

„Alulírott ezúton tájékoztatom, hogy a fenti iktatószámú megkeresésében foglalt „Mélykút, külterület 

0141/99 helyrajzi számú ingatlanon víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőház létesítése” energia ellátását 
érintő ingatlan a nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 27/2003. (X.31.) számú rendelet 23-24.§-ában 

foglaltak szerint nincsenek helyi védettség alatt. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKB/001/6924-5/2014. számú állásfoglalása alapján, ha van is az 
önkormányzatnak helyi természetvédelmi tárgyú önkormányzati rendelete, de a szóban forgó ingatlant nem 

helyezi helyi védettség alá abban az esetben a helyi jegyzőnek nincs hatásköre szakhatósági állásfoglalás 

kiadására. Nincs olyan szakkérdés, amely érintené a jegyző szakhatósági hatáskörét. 
 

A fentiek alapján ezúton tájékoztatom, hogy az Ön által kért természetvédelmi szakhatósági állásfoglalás 

kiadására nincsen szakhatósági hatásköröm, ezért azt nem tudom kiadni.” 
 

Mélykút Város Jegyzője 2017.március 17-én kelt, 828-5/2017. számú végzésében a településrendezési 

eszközök vonatkozásában Mélykút, külterület 0141/99 helyrajzi számú ingatlanon víziszámyas feldolgozó 

üzem és hűtőház létesítéséhez kikötés nélkül hozzájárult az alábbiakra tekintettel: 
 

„A kérelem szerinti energia ellátáshoz a 314/2005. (XII. 25.) Komi. rendelet alapján ezúton nyilatkozom, 

hogy a Sáriné Romfa Ibolya által végzett előzetes környezeti hatásvizsgálati dokumentáció a „Mélykút, 

külterület 0141/99 helyrajzi számú ingatlanon víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőház létesítése megfelel 

a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak, így kikötés nélkül hozzájárultam. 
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Végzésemet a fenti jogszabályi előírások alapján, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásokról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben biztosított 
hatáskörömben, a Ket. 44. § (6) bekezdésének, a 228/2003. (X. 28.) számú Mélykút Nagyközség Képviselő-

testület határozata, valamint a nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 27/2003. (X. 31.) rendelet 
figyelembevételével hoztam meg.” 

* 
 

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hivatalunk megállapította, hogy a korszerű, 

környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz 
jelentős környezeti hatást levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, földtani közeg védelmi, zaj- és 

rezgésvédelmi, valamint természet- és tájvédelmi szempontból. 

 

Hatóságunk a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, de a 
tevékenység a R. 3. számú és 2. számú mellékletének hatálya alá tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a 

R. 5. § (2) bekezdés ab) pontja alapján a beruházás megkezdése előtt a 8. számú melléklet 

figyelembevételével egységes környezethasználati engedély iránti kérelmet kell benyújtani hatóságunkra. 
 

Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem benyújtásának határidejét a R. 5. § (7) bekezdése 

alapján állapítottam meg. 
 

A benyújtandó dokumentációnak a rendelkező részben foglalt, a R. 8. számú mellékletben szereplő kötelező 

tartalmi követelményein túli tartalmi elemeit a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

5. §-ban foglaltakra, illetve az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 0986-005/2017. számú kezelői 
nyilatkozatára tekintettel határozta meg hatóságunk. 

 

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.  
 

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a 

megtámadott döntést hozta. 

 
Hivatalunk jelen határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. 

§ (3) bekezdése értelmében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi 

rendszeren (www.magyarorszag.hu) – nyilvánosan közzéteszi. 
 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/00385-2/2017. számú végzésével függő hatályú 

döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2017. május 8. napjáig 
az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. május 2. 

 
A Ket. 14. § (3) bekezdés b) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló külön törvény vagy annak felhatalmazása alapján 

kormányrendelet e törvénytől és az ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabályoktól eltérő rendelkezéseket 
állapíthat meg a közlésre, valamint az f) pont alapján a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá 

nyilvánításra. 

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 2. § (1) bekezdése szerint az 

eljáró hatóság az általa hozott döntéseket hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését – 

külön levéllel – megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő Mélykút Város Jegyzőjének és 

Bácsalmás Város Jegyzőjének, akik gondoskodnak annak közzétételéről.  

 

A Mélykút területén víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőház megvalósítására irányuló beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

http://www.magyarorszag.hu/
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nyilvánításáról szóló 297/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1. § (1) bekezdése 

szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 

 
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) 1. 

számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg. 
  

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

 
A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2017. április 20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. HUNENT Zrt. (6400 Kiskunhalas, Vasút u. 21.)                                                                                          tv 

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

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

4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

     (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                                     HKP 

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

6. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)                        HKP    

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

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

9. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét Deák Ferenc u. 3.)               HKP 

10. Hatósági Nyilvántartás 

11. Irattár 

  

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Csókási Anita 
főosztályvezető 

 


