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H A T Á R O Z A T 
 

 

Hatóságunk által a BK-05/KTF/1325-14/2017. (KTFO azonosító: 59177-8-13/2017.) iktatási számon a 

BAFAMI Sertéstenyésztő és Hizlaló Kft. (6351 Bátya, külterület 053. hrsz) részére – Bátya, 053 hrsz. alatti 

ingatlanon lévő sertéstelepre vonatkozóan az 59177-1-25/2012. számon kiadott és az 59177-1-33/2012. 

számon módosított egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálata tárgyában – kiadott 

egységes környezethasználati engedélyt hivatalból az alábbiak szerint 

 

 

k i j a v í t o m. 

 

 

I.   A határozat rendelkező részének 1. oldalán található „AZ ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG” 

részben az alábbiak kerülnek kijavításra: 

 

Létesítmény KTJ száma:   100 307 002 

Telephely KTJ (hízó) száma: 101 610 868 

Telephely KTJ (koca) száma: 101 610 868 

  

 

II. A határozat rendelkező részének 17. oldalán található „Ezen határozat jogerőre emelkedésével a 

59177-1-25/2012. számon kiadott és a 59177-1-33/2012. számon módosított egységes 

környezethasználati engedély érvényét veszti.” rendelkezés helyébe az alábbi kerül: 

 

Ezen határozat jogerőre emelkedésével a 59177-1-25/2012. számon kiadott és a 59177-1-33/2012. 

számon módosított egységes környezethasználati engedély hatóságunk hatáskörébe tartozó része 

érvényét veszti, ugyanakkor a vízgazdálkodásra, felszín alatti vizek védelmére vonatkozó részek 

továbbra is érvényben maradnak. 
 

III. A határozat indokoló részének 26. oldalán található „Az egységes szerkezetbe foglalt engedély 

érvényességi idejének megállapításánál a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (1) 

bekezdésben megállapított határidőt vettem figyelembe, egyben rendelkeztem az 59177-1-25/2012 

számon kiadott és az 59177-1-33/2012. számon módosított határozat visszavonásáról.” megállapítás 

helyébe az alábbi kerül: 
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Az egységes szerkezetbe foglalt engedély érvényességi idejének megállapításánál a 314/2005. (XII. 

25.) Korm. rendelet 20/A. § (1) bekezdésben megállapított határidőt vettem figyelembe, egyben 

rendelkeztem az 59177-1-25/2012 számon kiadott és az 59177-1-33/2012. számon módosított 

határozat hatáskörömbe tartozó rész visszavonásáról.  

 

A határozat kijavítással érintett részei 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, csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal 

közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre 

hivatkozva – 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 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. 

 

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

véglegessé válik. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A BAFAMI Kft. (6351 Bátya, külterület 053.) a Bátya, a 053 hrsz. alatti ingatlanon lévő sertéstelepen a 

tevékenységét az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az 

59177-1-25/2012. számon kiadott és az 59177-1-33/2012. számon módosított egységes környezethasználati 

engedély alapján végezte. 

 

A határozat rendelkező részében a hatóság az engedély jogerőre emelkedését követő öt éven belül 

környezetvédelmi felülvizsgálat benyújtását írta elő. 

 

Az ügyfél ezen kötelezettségnek nem tett eleget, ezért hatóságunk 59177-2-11/2017. iktatószámon 

felszólítást küldött az engedélyben előírt öt éves felülvizsgálati dokumentáció benyújtására vonatkozóan.  

 

A BAFAMI Kft. (6351 Bátya, külterület 053.) megbízásából Szigeti Attila környezetvédelmi szakértő (6300 

Kalocsa, Búzapiac tér 3. I/2.) 2017. április 12-én benyújtotta a Bátya, 053 hrsz. alatti ingatlanon lévő 

sertéstelepre vonatkozó felülvizsgálati dokumentációt.  

 

Hatóságunk a BK-05/KTF/01325-14/2017. iktatási számú (KTFO-azonosító: 59177-8-13/2017.) 

határozatával egységes környezethasználati engedélyt adott, amely 2017. július 20. napján jogerőre 

emelkedett.   

 

Hatóságunk észlelte, hogy a BK-05/KTF/01325-14/2017. iktatási számú határozatában elírás történt, 

ezáltal rendelkezett az 59177-1-25/2012. számon kiadott és az 59177-1-33/2012. számon módosított 

egységes környezethasználati engedély vízgazdálkodásra, felszín alatti vizek védelmére vonatkozó 

részeinek érvényen kívül helyezéséről, amelyre, mint az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jogutódja a 2017. évben már nem rendelkezett hatáskörrel. 

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése 

alapján a vízgazdálkodásról szóló törvényben, valamint az e rendeletben meghatározott, a vízgazdálkodással 

összefüggő elsőfokú vízügyi hatósági jogkört a területi vízügyi hatóság, a másodfokú vízügyi hatósági 

jogkört az országos vízügyi hatóság gyakorolja. 

 

Továbbá hatóságunk a BK-05/KTF/01325-14/2017. iktatási számú határozatában tévesen tüntette fel 

az engedélyes Környezetvédelmi Területi Jeleit. 
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Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 90. § (1) 

bekezdése alapján, ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van a hatóság a döntést kijavítja. 

 

Az Ákr. 90. § (2) bekezdése értelmében a kijavítást a hatóság közli azzal, akivel az eredeti döntést közölte. 

 

A fentiek alapján a BK-05/KTF/01325-14/2017. iktatási számon (KTFO-azonosító: 59177-8-13/2017.) 

kiadott határozatot hivatalból kijavítottam. 

 

Az Ákr. 90. § (3) bekezdése értelmében a döntés kijavítással érintett része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak 

van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. 

 

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 mellékletének 7. és 10.1. pontjai alapján határoztam meg. 

 

A fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (1) – (2) bekezdései és a 118. § biztosítja. 

 

A fellebbezést az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a 

megtámadott döntést hozta. 

 

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

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4), (10) és (12) bekezdés a) 

pontja, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

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

 

Kecskemét, 2018. május 09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

 

1. BAFAMI Sertéstenyésztő és - Hízlaló Kft. (6351 Bátya, külterület 053. hrsz)   tv. 

2. Szigeti Attila (6300 Kalocsa, Búzapiac tér 3. I/2. )      tv. 

3. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.) HKP    

4. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

(6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.)    - tájékoztatásul HKP                                                                                                                 

5. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály  

(6300 Kalocsa, Városház u. 1.)    HKP  

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

Növény és Talajvédelmi Osztály  

(6000 Kecskemét, Halasi út 34.) HKP 

7. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) HKP 

8. BKMKH Kalocsai Járási Hivatala Földhivatali Osztály 

(6300 Kalocsa, Szent István király út 1.)    varga.akos@bacs.gov.hu - elektronikus úton 

9. Bátya Község Jegyzője (6351 Bátya, Kossuth L. u. 20.)  tv. 

10. Hatósági nyilvántartás 

11. Irattár 

Dr. Borics Attila András 

a járási hivatalvezető helyett eljáró  

járási hivatalvezető-helyettes 

nevében és megbízásából 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 

 


