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H A T Á R O Z A T 

 

 

Csengőd Község Önkormányzata (6222 Csengőd, Dózsa György út 35.) részére, Csengőd 052/7 hrsz.-ú 

ingatlanon tervezett szennyvíztisztító telep létesítése tárgyú előzetes vizsgálatot lezáró BK/KTF/00790-

34/2022. számú határozatot – az alábbiak szerint – egységes döntésbe foglalva 

 

m ó d o s í t o m   é s   k i e g é s z í t e m. 
 

A Csengőd Község Önkormányzata (6222 Csengőd, Dózsa György út 35.) képviseletében a 

Környezetvédelmi és Informatikai Mérnökség Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely: 6500 Baja, Szent László utca 105.; adószám: 24999052-2-03; rövidített elnevezés: 

KörIM Kft.) által 2022. január 17. napján előterjesztett – Csengőd 052/7 hrsz.-ú ingatlanon tervezett 

szennyvíztisztító telep létesítése tárgyú előzetes vizsgálat iránti – 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.) 3. számú mellékletének 103. pont a) alpontja – „Szennyvíztisztító telep (amennyiben nem 

tartozik az 1. számú mellékletbe) a) 10 000 lakosegyenérték-kapacitástól.” – szerint minősül, nem 

feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti 

hatásvizsgálatot végezni. 
 

Az R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tevékenység építési, vízjogi, levegőtisztaság-védelmi 

engedély, továbbá a „Szakkérdések vizsgálata” és a „Szakhatósági állásfoglalások” részekben felsorolt 

engedélyek, hozzájárulások birtokában kezdhető meg. 

 

Az R. 5. § (2) bekezdés cb) pontja alapján egyidejűleg megállapítom, hogy a tervezett tevékenység 

megvalósítása a településrendezési eszközökkel (Csengőd településre vonatkozóan) nincs összhangban, 

azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti 

kérelem előterjesztéséig megteremthető. 

 

A tervezett beruházás megvalósítása és a településrendezési eszközök közötti összhangot meg kell 

teremteni, ezáltal a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg 

kell szüntetni. 
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A tevékenység engedélyezése során, az alábbi környezetvédelmi feltételeket, illetve szempontokat kell 

figyelembe venni, betartani a kedvezőtlen környezeti hatások elkerülése érdekében:  

 

Levegőtisztaság-védelem: 

1. Amennyiben az üzemeltetni tervezett aggregátor névleges bemenő hőteljesítménye meghaladja a 140 

kWth értéket, úgy a berendezés jogerős levegőtisztaság-védelmi engedély birtokában üzemeltethető. 

 

 

* 

 

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: 

 

„A Csengőd Község Önkormányzata (székhely: 6222 Csengőd, Dózsa György út 35.) meghatalmazása 

alapján eljáró Környezetvédelmi és Informatikai Mérnökség Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6500 Baja, 

Szent László u. 105.) által benyújtott kérelem alapján, a Csengőd 052/7 hrsz.-ú ingatlanon szennyvíztisztító 

telep létesítésével kapcsolatos előzetes vizsgálati tervdokumentáció vizsgálata tárgyában - a szakkérdések 

alapján - kialakított szakmai álláspontom az alábbi: 

1. A Csengőd 052/7 hrsz.-ú ingatlanon szennyvíztisztító telep létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati 

tervdokumentáció tartalmát megismertem, környezet- és település-egészségügyi szempontból 

elfogadom. 

2. A létesítés és tevékenység végzése során az alábbi feltételek betartása indokolt: 

a. A szennyvíztisztító telep üzemeltetése nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű terhelésével, 

amely légszennyezést okoz, vagy határértéken felüli légszennyezettséget idéz elő. 

b. A veszélyes anyagokkal/keverékekkel tevékenységet végző munkavállalók kémiai biztonsághoz 

kapcsolódó jogosultságának biztosítása érdekében, a veszélyes anyagok és veszélyes keverékek 

káros hatásainak megfelelő módon történő azonosítása, megelőzése, csökkentése, elhárítása 

folyamatosan biztosított legyen. 

c. A telephely üzemelése során keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtését zárt 

és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást 

és/vagy csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti (pl.: rácsszemét). 

d. A szennyvíztisztító telep és szennyvízvezeték létesítése (pl.: a szellőzőnyílások kialakításánál) és 

az üzemeltetése során gondoskodni kell a szükség szerinti, szakszerű egészségügyi kártevők 

elleni védekezésről (házi légy, házi- és vándorpatkány irtása).” 

 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság a BK/KTF/00790-6/2022. számú 

megkeresése alapján, a Csengőd 052/7 hrsz.-ú ingatlanon tervezett szennyvíztisztító telep létesítésére 

vonatkozó előzetes vizsgálat kapcsán, a Hatóságom hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében az alábbi  
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kulturális örökségvédelmi szakvéleményt adom: 

 

 A beruházással kapcsolatban a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő régészeti dokumentációt 

kell készíteni, és azt a beruházás kivitelezésének megkezdése előtt legalább 60 nappal jóváhagyásra 

az örökségvédelmi hatóságnak be kell nyújtani. A beruházással kapcsolatban szükségessé váló 

régészeti szakmunkák tekintetében az előzetes régészeti dokumentációban, illetve a hatósági 

jóváhagyásban foglaltakat be kell tartani.” 

 

 

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

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági 

Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) a fenti hivatkozási számon, szakkérdés 

vizsgálat ügyben kereste meg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és 

Talajvédelmi Osztályt. 

Csengőd Község Önkormányzata (6222 Csengőd, Dózsa Gy.u. 35) képviseletében a Környezetvédelmi és 

Informatikai Mérnökség Szolgáltató Kft. (6500 Baja, Szent L.u.105.) által kérelmezett a Csengőd 052/7 hrsz.-

ú ingatlanon tervezett szennyvíztisztító telep létesítése tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárásban a 

rendelkezésre bocsátott mellékletek alapján (készítette: Környezetvédelmi és Informatikai Mérnökség 

Szolgáltató Kft. 6500 Baja, Szent L.u.105., tervszám: KÖBM000772, készült: 2022.01 hó) a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztálya következő talajvédelmi 

szakkérdésre vonatkozó előírást teszi: 

A talajvédelmi hatóság az előzetes dokumentációt elfogadja, a beruházás az alábbiak figyelembevételével 

valósítható meg: 

- A terület jelenleg az ingatlan-nyilvántartásban termőföldként szerepel, ezért a beruházás a végleges 

más célú hasznosítási eljárás lefolytatását követően, végleges határozat birtokában valósítható meg. 

- Termőföldre tisztítatlan szennyvíz, nyers iszap nem kerülhet, tisztított szennyvíz, kezelt iszap, a 

működés során keletkező szennyvíz iszap termőföldön történő elhelyezése a talajvédelmi hatóság 

engedélyével valósítható meg. 

- A beruházás megtervezésénél figyelembe kell venni, hogy a tisztított szennyvíz elvezetésére a 

befogadó kellő méretű kapacitással rendelkezzen, a tisztítóműből elvezetett víz ne okozzon a 

szomszédos és a beruházás környezetében lévő termőföldekre átfolyásokat, átszivárgásokat, 

belvizeket. 

- A későbbiekben a telephely üzemeltetése során szennyvíz, szennyvíziszap, egyéb szennyezőanyag a 

szomszédos termőföldekre nem kerülhet, azok minőségében kár nem keletkezhet.” 

 

4. földvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek 

vizsgálata: 

 

„Csengőd Község Önkormányzata (6222 Csengőd, Dózsa György út 35.) képviseletében eljáró 

Környezetvédelmi és Informatikai Mérnökség Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6500 Baja, Szent László utca 

105., adószám: 24999052-2-03) kérelmére a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 

Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) előtt folyamatban lévő eljárásban az alábbi 

 

SZAKVÉLEMÉNYT  

adom ki. 
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Csengőd Község Önkormányzata (6222 Csengőd, Dózsa György út 35.) képviseletében eljáró 

Környezetvédelmi és Informatikai Mérnökség Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6500 Baja, Szent László utca 

105., adószám: 24999052-2-03) által benyújtott "Csengőd 052/7 hrsz.-ú ingatlanon tervezett szennyvíztisztító 

telep létesítése” tárgyú előzetes vizsgálati eljáráshoz termőföld mennyiségi védelmének követelményei 

szakkérdés tekintetében a szükséges hozzájárulást az alábbi feltétellel adom meg.  

 

 Amennyiben a tervezett beruházás során termőföld más célú hasznosítására kerül sor, a 

beruházónak/igénybevevőnek az ingatlanügyi hatóság termőföld más célú hasznosítására vonatkozó 

engedélyét a beruházás/kivitelezés megkezdése előtt be kell szereznie. 

 

Beruházót egyidejűleg tájékoztatom, hogy jelen hozzájárulás, illetve az eljáró hatóság által kiadott döntés a 

törvényben foglalt jogkövetkezmények alól nem mentesíti. Termőföld engedély nélküli igénybevétele esetén 

az eredeti állapotot helyre kell állítani, valamint földvédelmi bírságot kell fizetni.” 

 

5. hulladékkal kapcsolatos szakkérdésben, így különösen a hulladékképződés megelőzését szolgáló 

intézkedések, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése, a hulladékgazdálkodási 

előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázata, a tevékenység végzése során 

képződő hulladék elhelyezése, a hulladék kezelésének megfelelősége, továbbá a hulladékgazdálkodásból 

eredő környezeti kockázatokat, valamint építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelése. 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2022. január 

17. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a Csengőd Község Önkormányzata (6222 

Csengőd, Dózsa György út 35.) képviseletében a Környezetvédelmi és Informatikai Mérnökség Szolgáltató 

és Kereskedelmi Kft. (6500 Baja, Szent László u. 105.) által előterjesztett – a Csengőd 052/7 hrsz.-ú 

ingatlanon szennyvíztisztító telep létesítése tárgyú – előzetes vizsgálati eljárásban a hulladékgazdálkodási 

hatóság szakmai álláspontját kérte. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy a tevékenység nem okoz 

jelentős környezeti hatást, ezért hulladékgazdálkodási szempontból hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem 

indokolt. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének 

szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (3) pont alapján az üzemi gyűjtőhely részletes 

működési és ellenőrzési szabályait az üzemeltetőnek üzemeltetési szabályzatban kell rögzítenie. Az üzemi 

gyűjtőhely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a hulladékgazdálkodási hatóság általi 

jóváhagyását követően üzemeltethető.” 

 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

1. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának 35000/1907-4/2022.ált. 

számú szakhatósági állásfoglalása az alapkérelemre: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) 

BK/KTF/00790-28/2022. számú szakhatósági megkeresésére a Csengőd, 052/7 helyrajzi számú ingatlanon 

tervezett települési szennyvíztisztító telep előzetes vizsgálati eljárásában a Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) az alábbi vízügyi és vízvédelmi szakhatósági 

állásfoglalást adja. 

 



5 

 

 

 

 

 

 

I.  

A BM OKF a vízvédelmi szakkérdések vizsgálat alapján megállapította, hogy a tervezett 

környezethasználat, azaz a 804 m
3
/d hidraulikai és 12.355 lakosegyenérték (LE) terhelési kapacitású Telep 

telepítése, működésének megvalósulása (üzemeltetése) és felhagyása, valamint elvezett tisztított szennyvíz 

kibocsátása kapcsán nem várhatóak jelentős környezeti hatások. 

II.  

A vízgazdálkodási és vízvédelmi szakkérdések tekintetében a „Csengőd agglomeráció szennyvízkezelésének 

fejlesztése” (KEHOP-2.2.2-15-2019-00146) vízgazdálkodási projekt keretében Csengőd, 052/7 helyrajzi 

számú ingatlanra tervezett települési szennyvíztisztító telep (a továbbiakban: Telep) előzetes vizsgálati 

eljárásában benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációt megvizsgálta a BM OKF, amely alapján vízügyi és 

vízvédelmi szakhatósági hozzájárulását az alábbi előírásokkal megadja.  

1. A befogadóba, azaz a Büdös-tói (VII)-csatorna (időszakos vízfolyás, a továbbiakban röviden: 

Befogadó) 3+871 cskm szelvényébe kibocsátott tisztított szennyvíz minőségére előzetesen a 

következő felszínivíz-védelmi egyedi határértékeket állapítja meg a BM OKF:  

Szennyezőanyagok megnevezés 
Egyedi határérték 

(mg/l) 

Az időszakos vízfolyásra vonatkozó 

területi határérték a jogszabályban 

szerepeltetett megjegyzésekkel 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) 60 75 mg/l 

Biokémiai oxigénigény (BOI5) 15 25 mg/l 

Összes lebegő anyag 30 50 mg/l 

Összes szervetlen nitrogén  20  20 mg/l 

Összes nitrogén  20  25 mg/l 

Ammónia-ammónium nitrogén  3  5 mg/l 

Összes foszfor 3  5 mg/l  

 

2. A Telep megépítése vízjogi létesítési engedélyköteles, illetve rendeltetésére figyelemmel jóváhagyott 

próbaüzemi terv alapján a próbaüzemeltetés-köteles, melynek sikeres lezárása – a szakszerű és 

jogszerű üzemeltetetéshez szükséges – vízjogi üzemeltetési engedély megadásának alapfeltétele.  

3. A vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban be kell mutatni a Befogadó várható kisvízi hidrológiai 

helyzetére gyakorolt hatás megfigyelésére is alkalmas vízminőségi monitorozás tervét. 

Jelen szakhatósági hozzájárulás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

A jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, a szakhatósági állásfoglalás a 

határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

* 

 

A kérelmező az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

A határozat a közléssel – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon – külön értesítés nélkül véglegessé 

válik. 

 

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést 

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással, a módosítással vagy kiegészítéssel érintett 

rész vonatkozásában – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat. A 

közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő 

keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül a döntést hozó szervnél lehet 

benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni. 
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Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet 

joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-

kormányablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.  

 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

 

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a 

közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, 

mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez. 

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az 

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek 

tartja tárgyalást tart. 

 

 I N D O K O L Á S 

 

Csengőd Község Önkormányzata meghatalmazása alapján a KörIM Kft. 2022. január 17. napján – Csengőd 

052/7 hrsz.-ú ingatlanon tervezett szennyvíztisztító telep létesítése tárgyú előzetes vizsgálat iránti – az R.  

szerinti előzetes vizsgálati kérelmet terjesztett elő. 

 

Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet 2. 

Szennyvízkezelési projektek rész 62h. pontja, valamint a 2. számú melléklet 2. pontja alapján, jelen eljárás 

tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. 

 

Az engedélyt kérő azonosító adatai: 

Név:  Csengőd Város Önkormányzat 

Cím:  6222 Csengőd, Dózsa György út 35. 

Telefon:  +36 (78) 441 177 

Képviseli:  Pivarcsi Csaba polgármester 

E-mail:  polgarmester@csengod.hu 

Honlap cím:  http://www.csengod.hu/ 

KÜJ szám:  100 143 856 

KTJ szám:  102 984 577 

Telephely címe:  6222 Csengőd, 052/7 hrsz.  

Súlyponti EOV koordináták:   X = 151 569 m  

  Y = 665 313 m  

Telephely tervezett kapacitása:   12.355 LE 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítők adatai: 

Név: KörIM Kft., Kanász-Szabó Ervin 

Székhely: 6500 Baja, Szent László u. 105. 

Szakértői jogosultság: SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 

 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 

 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő 

 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

 

mailto:polgarmester@csengod.hu
http://www.csengod.hu/
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Tervezett beruházás:  Szennyvíztisztító telep létesítése 
 

  

A kérelmező ügyfél az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette. A kérelmező ügyfél 

meghatalmazottja a KörIM Kft. hatóságunk BK/KTF/00790-18/2022. és BK/KTF/00790-23/2022. számú 

felhívására az előterjesztett előzetes vizsgálati dokumentációt kiegészítette. 

 

A dokumentáció – a megküldött kiegészítésekkel – tartalmilag és formailag megfelelt az R. előírásainak. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) 

bekezdés b) pontja szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az ügyfél mulasztásának vagy 

késedelmének időtartama. 
 

Az R. 3. § (1) bekezdése szerint a környezethasználó - az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével - 

előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység 

megvalósítását tervezi, amely 

a) a 3. számú mellékletben szerepel, vagy 

b) a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel, 

c) összetartozó tevékenységnek minősül és a 2/A. §-ban meghatározott eljárás lefolytatására nem került 

sor. 

 

A szennyvíztisztító telep létesítése a R. 3. sz. mellékletének 103. pont a) alpontja alapján előzetes vizsgálat 

köteles: 

Szennyvíztisztító telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) a) 10 000 lakosegyenérték-

kapacitástól. 

 

A tervezett szennyvíztisztító telep LE kapacitása: 12.355 LE. 

 

Az Ákr. 15. § (1) bekezdés értelmében a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, 

vagy kijelölés alapján köteles eljárni. 
 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdése szerint területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

– a megyei kormányhivatal – Csengőd település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – 

jár el. 

 

Hatóságunk az R.  3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, honlapján 2022. január 25. napján 

közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokkal – közhírré tétel 

céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Csengőd 

Település Önkormányzatának hirdetőtábláján 2022. január 26. napjától közzétételre került. A közlemény 

levételének napja: 2022. február 16. napján. 

 

Észrevétel – az eljárás lezárásáig – nem érkezett. 

 

Tervezett szennyvíztisztító telep helye: 

Az új szennyvíztisztító telepet Csengőd, 052/7 hrsz. alatti ingatlanon tervezik megépíteni. A meglévő 

szennyvíztisztító telep Csengőd település 043/18 hrsz. alatti területén helyezkedik el. 

 

Tervezett tevékenység: 

A szennyvíztisztító telep kezelője:  

Kiskunvíz Víziközmű-szolgáltató Kft., 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. 
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A szennyvíztisztító telep tervezései értékei: 

hidraulikai kapacitása (csatorna és szippantott):  804 m
3
/d 

hidraulikai kapacitása:     100 m
3
/h 

biológiai kapacitása:     12.355 LE 

szennyvíz hőmérséklet     12-25 °C 

 

A szennyvíztisztító telep Csengőd, Akasztó, Tabdi településeken keletkező nyers szennyvizet tisztítja meg. 

 

Vízellátás: 

A szennyvíztisztító telep vízellátása a települési vezetékes vízhálózatról biztosított. 

 

Tervezett technológia: 

A csatornán érkező szennyvíz mennyiségmérés után a biológiai műtárggyal egybeépített új mechanikai 

vonalra kerül feladásra. A régi mechanikai gépi rács helyébe 1 db kombinált gépi rács, zsír- és homokfogó 

berendezés kerül kivitelezésre. A rácsszemetet és a homokot – víztelenítést követően – a földszinti 

rácsszemét helyiségben elhelyezett 1-1 konténerben gyűjtik. 

Létesül egy új szippantott szennyvíz fogadó- és csurgalékvíz átemelő akna, 1+1 db új átemelő szivattyúval. 

A mechanikailag szűrt szennyvizet egy két párhuzamos sorból álló biológiai műtárgyba vezetik, ahonnan a 

tisztított szennyvíz a dekanteraknából gravitációsan távozik. A tisztított szennyvizet utószűrőben szűrik. Új 

tisztított szennyvíz átemelő és puffer medence kerül kialakításra 1+1 db átemelő szivattyúval. Új 

iszapkezelési vonal és új iszapsűrítő műtárgy kerül kivitelezésre. Az iszapvíztelenítő gép és a 

vegyszertartályok új technológiai helyiségekbe kerülnek elhelyezésre. A meglévő biológiai tisztító műtárgyat 

átalakítják és havária tározóként fog funkcionálni. A biológiai tisztító műtárggyal összeépítve a földszinten 

kerül kialakításra a villamos helyiség, továbbá új kezelőépület létesül. 

 

* 

 

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

szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya hivatkozott számon megkereste hatóságomat „A 

környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 

71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: a Rendelet) 28. §. (1) bek. alapján az 5. sz. melléklete I. 

táblázat 3. pontjának B oszlopában meghatározott szakkérdésekben, szakvélemény megkérése céljából. 

 

A vizsgálati dokumentáció az 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7e4f0e7d017e71cc74890116/2578/-

85167044711 20112143/00790-1%20Cseng%C5%91d%20K%C3%B6zs%C3%A9g%20%C3%96nkorm% 

C3%A1nyzata%20- %20szennyv%C3%ADztiszt%C3%ADt%C3%B3-telep%20l%C3%A9tes%C3%ADt% 

C3%A9se%20EVD.zip tárhelyen volt elérhető. 

 

A Csengőd Község Önkormányzata (székhely: 6222 Csengőd, Dózsa György út 35.) meghatalmazása alapján 

eljáró Környezetvédelmi és Informatikai Mérnökség Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6500 Baja, Szent 

László u. 105.) által benyújtott kérelemre indult eljárásban, a Csengőd 052/7 hrsz.-ú ingatlanon tervezett 

szennyvíztisztító telep létesítésével kapcsolatos előzetes vizsgálati tervdokumentáció vizsgálata során 

megállapítottuk, hogy a terv szerinti létesítésnek környezet- és település-egészségügyi szempontból akadálya 

nincs. 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7e4f0e7d017e71cc74890116/2578/-85167044711
https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7e4f0e7d017e71cc74890116/2578/-85167044711
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Szakmai álláspontomban előírt feltételeket „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 

1991. évi XI. törvény 4.§ (1) bekezdésében, „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáskörébe tartozó 

hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rend. 3.§ (1) 

bekezdésében, a „kémiai biztonságról” szóló 2000. évi XXV. törvényben, „a fertőző betegségek és járványok 

megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről” szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 36 §. (4) 

bekezdése, valamint a 4. számú melléklet 3. bekezdés A) pont d) alpontja és 7. bekezdés b) pontja, valamint 

„a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről” szóló 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében megállapított közegészségügyi, környezet-

egészségügyi vonatkozású követelmények betartását írtam elő, illetve vettem figyelembe. 

 

Szakmai álláspontomat a hivatkozott (az indoklásban feltüntetett) jogszabályhelyek alapján alakítottam ki. 

 

Szakmai álláspontomat a Rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, és az 5. sz. melléklet 

I. táblázat 3. pontjának B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „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 4. § (1), 5. §, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 2. § (4)(5) 

bekezdése és 1. számú melléklete alapján adtam meg.” 

 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság a Csengőd 052/7 hrsz.-ú 

ingatlanon tervezett szennyvíztisztító telep létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálat tárgyában kereste meg 

hatóságomat. 

 

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

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

Kötv. 23/C § (1) bekezdés értelmében előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, és ezt a kulturális 

örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 

rendelet) 40. § (7) bekezdés értelmében az örökségvédelmi hatóságnak meg kell küldeni. 

 

Ezt figyelembe véve az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálásának örökségvédelmi akadálya nincsen. 

 

Tájékoztatásul közlöm, hogy az előzetes régészeti dokumentáció illetve a feltárási projektterv készítésére a 

Kötv. 23/C. § (3) bek. és a Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése értelmében a Magyar Nemzeti Múzeum jogosult 

(Elérhetőség: Magyar Nemzeti Múzeum 1519 Budapest, Pf.: 365, Telefon: +36 20/259-4952; 

regeszetiprojektiroda@varkapitanysag.hu). 

 

Hatóságom illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve 

az 5. sz. melléklet I. táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 88. §-ban 

felsorolt szempontokat vettem figyelembe.” 

 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

„Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormány rendelet 3. § 2) 

bekezdése, az 52.§ (1) bekezdése állapítja meg. 
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A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormány rendelet 28. § (1) 

bekezdése tartalmazza.” 

 

4. A földvédelmi szakkérdés, így különösen a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek 

vizsgálata: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) megkeresése 

alapján a https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-

download/8a22845f7e4f0e7d017e71cc74890116/2578/-8516704471120112143/007901%20Cse 

ng%C5%91d%20K%C3%B6zs%C3%A9g%20%C3%96nkorm%C3%A1nyzata%20-%20szennyv 

%C3%ADztiszt%C3%ADt%C3%B3telep%20l%C3%A9tes%C3%ADt%C3%A9se%20EVD.zip 

elektronikus címen közölt "Csengőd 052/7 hrsz.-ú ingatlanon tervezett szennyvíztisztító telep létesítése” 

tárgyú előzetes vizsgálati dokumentációt, valamint mellékleteit termőföldvédelmi szempontból 

megvizsgáltam, a szakvéleményt az alábbiakban indokolom. 

 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 2. § 19. pontja alapján 

termőföldnek minősül: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-

nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési 

ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül. 

 

A Tfvt. 9. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a termőföld más célú hasznosításának minősül a termőföld 

olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági 

hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik; a törvény 10. § (1) bekezdése szerint 

termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani. A Tfvt. 14. § (1)  bekezdése 

alapján a termőföld-igénybevétel akkor minősül időleges más célú hasznosításnak, ha az érintett területen  a) 

a lábon álló termény megsemmisül, b) terméskiesés következik be, c) az időszerű mezőgazdasági munkák 

akadályozására kerül sor, vagy d) a talajszerkezet károsodik. 

 

A tervezett szennyvíztisztítótelep létesítési helye a Csengőd külterület 052/7 helyrajzi számú, az ingatlan-

nyilvántartás adatai szerint szántó, legelő, szőlő művelési ágú, összesen 90340 m
2
 nagyságú 111,93 Ak 

értékű földterület. 

 

A tervdokumentáció és mellékletei területkimutatást nem tartalmaz, azonban megállapítható, hogy a 

beruházás termőföldterületet érint, a tervezett beruházás termőföld más célú hasznosítással jár. 

 

A benyújtott dokumentáció és mellékletei alapján megállapítottam, hogy a megvalósítás jelentős 

termőföldvédelmi érdeket nem sért, a tervezett tevékenység a szomszédos termőföldek megfelelő 

mezőgazdasági hasznosítását lényegesen nem akadályozza.  

 

Az engedélyezéshez szükséges állásfoglalást a fenti feltétellel adtam meg. 

 

A szakvéleményt a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, az 5. számú melléklet I. táblázat 7. 

sora, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 2. § 5., 15., 19. pontjai, a 7., 8. §-ai, a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII.25.) Korm. rendelet 3. §-a szerinti eljárásához adtam ki. Az ingatlanügyi hatóság kijelölését a 

földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) 

Korm. rendelet 36. § b) pontja, illetékességét a Korm. rendelet 1. §-a, a 3. § (3) bekezdés b) pontja állapítja 

meg.” 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7e4f0e7d017e71cc74890116/2578/-8516704471120112143/007901%20Cse%20ng%C5%91d%20K%C3%B6zs%C3%A9g%20%C3%96nkorm%C3%A1nyzata%20-%20szennyv%20%C3%ADztiszt%C3%ADt%C3%B3telep%20l%C3%A9tes%C3%ADt%C3%A9se%20EVD.zip
https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7e4f0e7d017e71cc74890116/2578/-8516704471120112143/007901%20Cse%20ng%C5%91d%20K%C3%B6zs%C3%A9g%20%C3%96nkorm%C3%A1nyzata%20-%20szennyv%20%C3%ADztiszt%C3%ADt%C3%B3telep%20l%C3%A9tes%C3%ADt%C3%A9se%20EVD.zip
https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7e4f0e7d017e71cc74890116/2578/-8516704471120112143/007901%20Cse%20ng%C5%91d%20K%C3%B6zs%C3%A9g%20%C3%96nkorm%C3%A1nyzata%20-%20szennyv%20%C3%ADztiszt%C3%ADt%C3%B3telep%20l%C3%A9tes%C3%ADt%C3%A9se%20EVD.zip
https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7e4f0e7d017e71cc74890116/2578/-8516704471120112143/007901%20Cse%20ng%C5%91d%20K%C3%B6zs%C3%A9g%20%C3%96nkorm%C3%A1nyzata%20-%20szennyv%20%C3%ADztiszt%C3%ADt%C3%B3telep%20l%C3%A9tes%C3%ADt%C3%A9se%20EVD.zip
https://uj.jogtar.hu/
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5. Területfejlesztési szakkérdésben, így különösen a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata 

tekintetében: 

 

„Csengőd Község Önkormányzata (6222 Csengőd, Dózsa György út 35.) képviseletében a Környezetvédelmi 

és Informatikai Mérnökség Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6500 

Baja, Szent László utca 105.; adószám: 24999052-2-03; rövidített elnevezés: KörIM Kft.) által 2022. január 

17. napján előterjesztett tárgyi kérelme alapján 2022. január 20. napján érkezett, fenti iktatószámú 

megkeresésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom:  

 

A tárgyi megkereséshez mellékelt dokumentációt megvizsgálva megállapítottam, hogy az abban szereplő 

fejlesztés nem országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények 

megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.  

Így a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015.(III.30.) Kormányrendelet 28.§ (1) bekezdése és az 5. melléklet I. táblázat 9. sor B oszlopában 

meghatározott „területrendezési tervekkel való összhang” szakkérdés vizsgálata nem szükséges.” 

 

6. Hulladékkal kapcsolatos szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2022. január 

17. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a Csengőd Község Önkormányzata (6222 

Csengőd, Dózsa György út 35.) képviseletében a Környezetvédelmi és Informatikai Mérnökség Szolgáltató 

és Kereskedelmi Kft. (6500 Baja, Szent László u. 105.) által előterjesztett – a Csengőd 052/7 hrsz.-ú 

ingatlanon szennyvíztisztító telep létesítése tárgyú – előzetes vizsgálati eljárásban a hulladékgazdálkodási 

hatóság szakmai álláspontját kérte. 

 

Az Ákr. 17. § értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból 

köteles vizsgálni. 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg: 

Csengőd Község Önkormányzata Akasztó és Tabdi településekkel együtt a csengődi szennyvíztisztító teleppel 

szemben lévő ingatlanon (Csengőd, 052/7 hrsz.) egy új, a meglévőnél korszerűbb szennyvíztisztítási 

technológiával rendelkező telepet tervez létesíteni. A meglévő telep az új telep beüzemelése után részben 

felhagyásra kerül. 

 

A tervezett szennyvíztisztító telep építése során várható hulladékok jellege, fajtái: 

- építési és bontási hulladékok, 

- gépek berendezések üzemeléséből származó hulladékok, 

- karbantartásból származó hulladékok, 

- kommunális jellegű hulladékok, 

- havária jellegű hulladékok. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a kivitelezési területen keletkező építési-bontási hulladékokat a 

hulladék mennyiségétől függően ideiglenesen gyűjtik a helyszínen. 

Az építési munkálatok során a kitermelt talaj várható mennyisége 2700 m
3
. A kitermelt talaj a tervezési 

területen bevizsgálás után felhasználásra kerül, mint feltöltési anyag. A szennyezetlen és az ingatlan 

területén belül tereprendezésre felhasználásra kerülő talaj nem minősül hulladéknak a hulladékról szóló 

2012 évi CLXXXV. törvény. (továbbiakban: Ht.)1. § (3) bekezdés e) pontja alapján. A fel nem használt talaj 

elszállításra kerül. A Ht. 63. § (5) bekezdése alá tartozó esetek kivételével az elszállításra kerülő talaj 

hulladéknak minősül. 

Az új műtárgyak helyén a növénytakarót és a humusz réteget eltávolítják. A zöld hulladék várható 

mennyisége 5 m
3
. Szellős zsákokban elkülönítve gyűjtik. A kitermelt humuszt deponálják és tereprendezésre 

használják fel az építkezés során. 
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Az építkezés során előre gyártott műtárgyakat, rendszerelemeket és a helyszínen gyártott műtárgyakat is 

beépítenek. Az előre gyártott műtárgyak szállításakor hulladékok nem keletkeznek. Betonpumpával szerelt 

mixert alkalmaznak a helyszínen gyártott műtárgyak kivitelezéséhez. 

Kommunális hulladék az építkezésen dolgozók szociális szükségleteiből adódóan keletkezik, kihelyezett 

hulladékgyűjtő edényzetben gyűjtik. A hulladékok szállítását engedéllyel rendelkező szakcégek végzik el. 

A kivitelezés során keletkező nem veszélyes hulladékok szállítását igazoló dokumentumok másolatát és a 

veszélyes hulladékok szállítását igazoló „SZ” lapok másolatát az építési vállalkozó benyújtja az illetékes 

környezetvédelmi hatósághoz a használatba vételi engedély megkérésével egyidejűleg. 

A havária események során keletkező hulladékok típusa és mennyisége nem határozható meg. 

 

Szennyvíztisztító telep működése során keletkező technológiai hulladékok típusa és várható mennyisége: 

 

Hulladék 

azonosító 

kódja 

Hulladék megnevezése Gyűjtési módja 
Szállítási 

gyakoriság 

Várható 

mennyisége 

19 08 01 rácsszemét 
4 m

3-
-es 

konténer 
2 hetente 104 m

3
/év 

19 08 02 homokfogóból származó hulladék 
4 m

3-
-es 

konténer 
2 havonta 25 m

3
/év 

19 08 05 
települési szennyvíz tisztításából 

származó iszap 

Szalmával  

összekeverve, 

680 m
2
 fedett 

tárolótéren 

félévente 731 m
3
/év 

19 08 09 

olaj-víz elválasztásból származó, 

étolajból és zsírból eredő zsír-olaj 

keverék 

240 l-es 

műanyag 

edényzet 

25 naponta 4 m
3
/év 

 

Kommunális hulladékok 

A keletkező kommunális hulladékot műanyag gyűjtő edényzetben gyűjtik. A hulladék elszállítását a 

szolgáltatóval kötött szerződés értelmében előzetes bejelentés alapján szállítják el. Éves becsült mennyisége 

1500 kg. 

 

Veszélyes hulladékok 

A tevékenység során veszélyes hulladék a berendezések karbantartása során keletkezhet. A keletkező 

veszélyes hulladékok gyűjtése az ingatlan elkülönített részén, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek és az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) 

Korm. rendeletnek megfelelően fog történni. 

 

Üzemeltetés során keletkező veszélyes  hulladékok típusa és várható mennyisége: 

 

Hulladék 

azonosító 

kódja 

Hulladék megnevezése Gyűjtési módja 
Éves várható 

mennyisége 

13 01 11* szintetikus hidraulikaolaj 20 literes fémkanna 5 liter 

15 01 10* 
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó 

vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék 
20 literes fémkanna 40 db 

15 02 02* 

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), törlőkendők, 

védőruházat 

50 literes fém hordó 

vagy műanyag 

fedeles 

gyűjtőedényzet 

4 kg 
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A keletkezett hulladékok nyilvántartását és adatszolgáltatását a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján a létesítési fázisban a 

kivitelező cég környezetvédelmi szakembere végzi, az üzemeltetési fázisban az üzemeltető. 

 

Felhagyás során várhatóan építési-bontási hulladékok fognak keletkezni.  

 

A hulladékgazdálkodási hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. sz. melléklet 

I. táblázat B oszlopa alapján adta meg nyilatkozatát.” 

 

* 

 

A szakhatóságot 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. § (5) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és 

természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében 

kereste meg hatóságunk a 2022. február 21. napján kelt BK/KTF/00790-28/2022. számú levelével. 

 

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának 35000/1907-4/2022.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 
 

„Csengőd Község Önkormányzata (6222 Csengőd, Dózsa György út 35., a továbbiakban: Önkormányzat) 

megbízásából eljáró Környezetvédelmi és Informatikai Mérnökség Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6500 

Baja, Szent László utca 105., a továbbiakban: Kérelmező) Csengőd, 052/7 helyrajzi számú ingatlanra 

tervezett Telep kapcsán előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett a környezetvédelmi hatóságnál. 

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/00790-28/2022. számú, 2022. február 21. napján kelt levelében 

megkereste a BM OKF-et és kérte a vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vonatkozásában szakhatósági 

állásfoglalásának megadását.  

A „Csengőd agglomeráció szennyvízkezelése” fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2019-00146), mint 

vízgazdálkodási projekt az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és - tisztítási, valamint 

hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet) értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

beruházás. 

A környezetvédelmi hatóság által mellékelt „Előzetes Vizsgálati Dokumentáció Csengőd központú 

agglomeráció szennyvíztisztítása” (a továbbiakban: EVD) című előzetes vizsgálati dokumentációt 

szaktervezőként a Kérelmező elkészítette és nyújtotta be a környezetvédelmi hatósághoz. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. § (5) bekezdése értelmében 

a Kormány a 3. melléklet 23. és 42. pontja szerinti beruházások esetén az 1. melléklet szerinti közigazgatási 

hatósági eljárásokban, valamint a vízgazdálkodási és vízvédelmi célú projektek esetén, továbbá a 

gyorsforgalmi közúthálózat fejlesztése során az 1. melléklet 9. pontja szerinti táblázat 2. és 3. sorában 

meghatározott környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban vízgazdálkodási és vízvédelmi 

szakkérdésben országos illetékességgel eljáró szakhatóságként az országos vízügyi hatóságot és az országos 

vízvédelmi hatóságot jelöli ki.  

A BM OKF a szakhatósági állásfoglalása kialakítása során figyelemmel volt a Magyarország felülvizsgált, 

2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervérő szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatának (a továbbiakban: 

VGT2) mellékletében foglaltakra is.  
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Csengőd településen jelenleg is üzemelő szennyvíztisztító telepe 750 m
3
/d hidraulikai és 6.000 

lakosegyenérték (LE) terhelési kapacitású. A jelenleg is üzemelő szennyvíztisztító telep Csengőd, Akasztó és 

Tabdi települések összegyűjtött szennyvizek kezelését látja el. A jelenleg is üzemelő szennyvíztisztító telep és 

a hozzá tartozó szennyvíz elvezető rendszer a K6K266/06 számon kiadott és a legutóbb 35300/5243-

9/2017.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, amely 2023. szeptember 30-ig 

hatályos.  

A jelenleg is üzemelő szennyvíztisztító telep üzemelése okán a Befogadóba, mint időszakos vízfolyásba 

történő tisztított szennyvíz bevezetés felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követése végett két 

monitoring kút létesült. A monitoring rendszer üzemeltetése jelenleg a K6K266/06 számon kiadott és 

legutóbb 35300/5243-9/2017.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély szerint üzemel.  

Az EVD-ben foglaltak alapján az alábbiakat állapítottam meg: 

Akasztó, Csengőd és Tabdi települések belterületéről gravitációs szennyvízelvezető csatornahálózattal 

összegyűjtött kommunális szennyvíz kezelését Csengőd település közigazgatási területén 2001-ben létesített, 

jelenleg is üzemelő szennyvíztisztító telepen végzik. A jelenleg üzemelő szennyvíztisztító telep tisztítási 

hatásfoka már nem felel meg az elvárt követelményeknek, továbbá a telepre rendszeresen érkezik a jelen 

hidraulikai kapacitást meghaladó mennyiségű szennyvíz, ami biológiailag túlterheléshez vezet, ezért 

szükséges a Tabdi, Akasztó, Csengőd agglomeráció esetében egy új szennyvíztisztító telep létesítése.  

Szennyvíz tisztítása és elhelyezése: 

A meglévő teleppel szemben lévő ingatlanon (Csengőd 052/7 hrsz.) egy új, korszerűbb szennyvíztisztítási 

technológiával rendelkező Telepet tervez építeni az agglomerációban szereplő három település.  

A Telep hidraulikai kapacitása 804 m
3
/d (12 355 LE). A Telep beüzemelése után a meglévő telep részben 

megszűnik, de nem kerül elbontásra. A Telep tisztított szennyvizének elvezetése a meglévő nyomott vezetéken 

keresztül jut a Befogadó 3+871 cskm szelvényébe. 

Tervezett technológia: 

A nyers szennyvíz a Telepre két nyomóvezetéken érkezik, az egyik Akasztó település végátemelőjéből, a másik 

Csengőd és Tabdi települések közösített nyomóvezetékén. A nyers szennyvizet szállító szennyvíz közcsatorna 

a kombinált gépi rács, zsír- és homokfogó csillapító terébe köt be. A technológia során kezelt rácsszemetet 

hulladékként tervezik kezelni. 

A tengelyen érkező nyers szippantott szennyvíz a fogadó aknába érkezik, ide kerül a gépi iszapvíztelenítés, az 

iszaptároló és az utószűrő csurgalékvize, valamint a kezelőépület szociális szennyvize. 

A gépi rácsról elfolyó vezetékben online pH mérő jele alapján a megengedett tartományon kívül eső 

szennyvíz automata elzáró segítségével átkormányozható a régi biológiai műtárgyból kialakított kiegyenlítő 

és havária medencébe, melyben levegőztetett keverés biztosítja a szennyvíz aerob biológiai folyamatait. 

Innen 1+1 telepített szivattyú segítségével a már megfelelő pH-jú szennyvíz visszaszivattyúzható a biológiai 

medence osztóművébe. 

A tervezett biológiai tisztítási technológia az átfolyásos eleveniszapos technológiát szakaszos üzemben 

valósítja meg, két párhuzamos vonal kialakításával.  

A technológia előnye, hogy a folyamatos hozzáfolyás miatt nincs szükség nyers szennyvíz kiegyenlítő 

medencére, így a mennyiségi kiegyenlítés, a biológiai oxidáció, a nitrifikáció, denitrifikáció, foszfor 

kibocsátás és foszfor felvétel, az utóülepítés és az aerob iszapstabilizáció egy medencében hajtható végre.  

A levegőztetés két zónában történik, de kevertetés csak a fő reaktor zónában van. Minden Cyclator 

medencében vízelosztó rendszer kerül telepítésre, amely a medence előszelektor zónájából tápanyagban 

gazdag szennyvizet juttat a fő reaktor zónába, ezzel is növelve a biológiai foszfor eltávolítás hatásfokát. A 

biológiai műtárgyak automatikus levegőztetését 1+1 fúvó látja el.  

A biológiai foszforeltávolítás mellett a vegyszeres foszforkicsapatás lehetősége is kiépítésre kerül. 

A tisztított szennyvíz elvezetése a tisztított szennyvíz és puffer medencéből a meglévő nyomott vezetéken 

keresztül a befogadóba. A fertőtlenítés lehetősége hypo adagolásával a puffer medencében biztosított. 

A fölösiszapot a biológiai medencékből a gravitációs iszapsűrítőbe emelik át. A sűrítő 4 napi sűrített iszap 

betározására alkalmas. A sűrített iszapot 1+1 db csigaszivattyúval adják fel a víztelenítő berendezésre. A 

víztelenített iszap szalmával történő bekeverést követően az iszap tárolóba kerül. 
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Vízellátás, víztisztítás: 

A Telep vízellátása a települési vezetékes vízhálózatról biztosított. 

Csapadékvíz elvezetés: 

A Telep belső infrastruktúrájának kiépítése során gondoskodnak majd a Telepen belüli csapadékvíz 

elvezetéséről.  

Az EVD Környezeti hatások elemzése fejezetben kitér arra, hogy a Telepen a veszélyes hulladékok tárolására 

kijelölt üzemi gyűjtőhely csapadékoktól védett helyen kerül kialakításra.  

Felszíni vizek: 

A Telephez legközelebbi vízfolyás a Befogadó, melybe a tisztított víz is bevezetésre kerül.  

A Befogadó egy az időszakos – mesterségesen kialakított – vízfolyás, de állandó vízhozammal bír. A 

vízminősége erősen függ a vízmennyiségtől és a beszivárgó talajvíz minőségétől és mennyiségétől.  

Az EVD mellékleteként megküldött „Csengőd agglomeráció szennyvízkezelésének fejlesztéséhez 

kapcsolódóan (KEHOP-2.2.2-15-2019-00146), A fejlesztést követően a csengődi szennyvíztisztító telep 

tisztított kommunális szennyvízének hatása a Büdös-tói (VII.)-csatorna vízminőségére” című dokumentum (a 

továbbiakban: Terhelhetőségi vizsgálat) III. fejezete azzal számol, hogy a Befogadó átlagos vízhozama 102 

l/s, a tervezett maximális tisztított szennyvíz mennyisége 9,3 l/s. 

A terhelhetőségi vizsgálat rögzíti, hogy az elvégzett számítások alapján a bevezetés felett vett felszíni vízi 

minták vizsgálati eredményeinek éves átlagos értékei nem haladják meg a jó potenciál határértékét a 

Befogadóban, azaz a vízminőség éves átlagos értéke az egyes paraméterekből kiváló-jó értéket mutatnak. 

Természetesen az éves vízhozam ingások miatt ez a kisvizes időszakokban előfordulhatnak rosszabb 

vízminőségi eredmények. 

A bevezetés után várhatóan a vízminőség éves átlaga továbbra is jó potenciál felett lesz, egyedül a foszfor 

tekintetében mutatnak a számítási eredmények többletterhelést. Az augusztusi minimál vizek esetén a jó 

potenciál valószínűleg nem tartható. 

Az EVD 5.2 fejezete és a Terhelhetőségi vizsgálata II. fejezete (16.-24. oldal) rögzíti a vízgyűjtő gazdálkodás 

szempontjából releváns tényeket. A VGT szerint a Tabdi, Csengőd, Akasztó település közigazgatási területe a 

Duna bal parti Dunavölgyi-főcsatorna alegységén helyezkedik el, a Dél-Alföld régióban. A Befogadó alsó 

mederrendszáma AEQ112, mely a Duna-völgyi főcsatornába (AEP441) köt be.  

A Terhelhetőségi vizsgálat III. fejezete (26. oldal) rögzíti a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet szerinti 

határértékek – a felszíni vízre vonatkozó VGT szerinti jó potenciál állapot határértékek – és az alkalmazandó 

szigorúbb technológia által garantált vállalási határértékek összevetését, mely alapján az egyedi kibocsátási 

határértékek megállapításra kerültek. 

Komponens 

10/2010. (VIII. 18.) VM 

rendelet határértékei 

(2. melléklet 1.1. vízminőségi 

határértékek G oszlop) 

A telephelyen kialakított 

technológia által garantált 

tisztítási határérték 

pH 6,5-9 6,5-9,5 

Fajlagos vezető képesség 

(µS/cm) 
<1200 <2000 

Oldott oxigén (mg/l) >5 - 

BOI5 (mg/l) <4 <15 

KOI (mg/l) <40 <60 

Klorid (mg/l) <60 <60 

Lebegőanyag (mg/l) - <30 

NH4 –N (mg/l) <0,4 <3 

Nitrit-N (mg/l) <0,06 <2 

Nitrát-N (mg/l) <1 <3 

Összes szervetlen nitrogén 

(mg/l) 
<1,46 <20 

Összes N (mg/l) <3 <20 
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Összes foszfor (mg/l) <0,4 <3,0 

SZOE (mg/l) - <5 

 

A Befogadó terhelhetőségét, az alkalmazandó technológia által vállalt tisztítási határértékeket, az Alsó-

Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint a Befogadó vagyonkezelője által javasolt határértékeket és a 

vonatkozó jogszabályban előírtakat figyelembe véve a Kérelmező a Befogadóba vezetendő tisztított szennyvíz 

egyedi kibocsátási határértékeit előzetesen az EVD-ben adta meg, melyeket a rendelkező részben foglaltak 

szerint figyelembe vettem. 

A Terhelhetőségi vizsgálat szerint – túl azon, hogy az egyes szennyezőanyagokra vonatkozóan a 

környezethasználó egyedi kibocsátási határérték betartását vállalta – a tisztított szennyvíz Befogadóba 

történő közvetlen bevezetésének környezeti hatása a felszíni vízben illetve a mederben lévő életközösségekben 

okozhat terhelést, de a bevezetés haszna nagyobb, mint a várható terhelés okozta kár. 

Felszín alatti vizek: 

A rétegvíz mennyisége csekély, néhol azonban a kavicsos-homokos üledékek sávosan igen bővizűek, a 

fúrások mélysége sokszor a 100 m-t sem éri el. 

A tervezési területen lévő Csengőd település a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny 

területen helyezkedik el. 

Vízbázis védelem: 

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

védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások sem érvényesíthetőek. 

Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások: 

A Telep területe nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz- és a jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra 

hatást nem gyakorol. 

 

A rendelkező részben – vízvédelmi és vízgazdálkodási szakkérdések vizsgálata alapján – tett előírásaimat az 

alábbiakkal támasztom alá: 

A rendelkezésemre bocsátott dokumentációt, mint környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésének 

részeként benyújtott dokumentációt a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján környezetvédelmi – jelen esetben 

vízvédelmi és egyúttal vízgazdálkodási – szempontokat figyelembe véve megvizsgáltam és megállapítottam, 

hogy a Telep telepítése, működésének megvalósulása (üzemeltetése) és felhagyása, valamint elvezett tisztított 

szennyvíz kibocsátása kapcsán nem várhatóak jelentős környezeti hatások. 

A rendelkező rész II.1. pontjában tett, a Befogadóba kibocsátott tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó 

előírás kialakításakor figyelembe vettem az alkalmazandó szigorúbb technológia által garantált vállalási 

határértékeket, továbbá azt, hogy a Befogadóba vezetendő tisztított szennyvíz minőségének mindenkor meg 

kell felelnie a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Fevir.) és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk 

egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 28/2004. [XII. 25.] KvVM 

rendelet) előírásainak. A Telep üzemeltetése során be kell tartani a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. 

számú mellékletének időszakos vízfolyás befogadóra, valamint az ADUVIZIG, mint a Befogadó 

vagyonkezelője által már korábban javasolt kibocsátási határértékeket. Az összes foszforra vonatkozó 3 mg/l 

egyedi kibocsátási határérték megadásánál figyelemmel voltam arra is, hogy a 28/2004. [XII. 25.] KvVM 

rendelet 1. számú melléklet I. rész 4. táblázata szerint a 10.001-100.000 lakosegyenérték (LE) terhelési 

kapacitású szennyvíztisztító telep esetében az öP-ra vonatkozó technológiai határérték – többek között a 

nitrát érzékeny területen – 2 mg/l, ugyanakkor az időszakos vízfolyásra vonatkozó területi határérték a 

28/2004. [XII. 25.] KvVM rendelet szerint 5 mg/l. 

A rendelkezésemre álló dokumentumok alapján megállapítottam, hogy a Telep „B” nitrátérzékeny természeti 
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terület.  

A vízvédelmi követelmények betartásának ellenőrzése céljából írtam elő a rendelkező rész II. 3. pontjában – 

összhangban a Kvt. 4. § 30. pontjába foglalt elővigyázatossági elvvel –, hogy a Befogadó vízminőségének 

ellenőrzésére kisvízi időszakra vonatkozóan tervet kell készíteni és azt mellékelni kell a majdan benyújtandó 

vízjogi létesítési engedély kérelemhez.  

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. 

KvVM rendelet melléklete alapján a tervezési területen lévő Csengőd település fokozottan érzékeny, Akasztó 

és Tabdi település érzékeny felszín alatti vízminőségi területen található. 

Az EDV alapján megállapítottam, hogy a Telep műszaki kialakítása megfelel a felszín alatti vizek védelméről 

szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. § a) pontjában foglalt előírásoknak és rendeltetésszerű 

használatuk megakadályozza, hogy a szennyvizekben található szennyező anyagok a földtani közegbe, illetve 

a felszín alatti vízbe kerüljenek.  

A Befogadó vízminőségnek alakulására vonatkozó tapasztalatok alapján a biológiai foszforeltávolítás mellett 

a vegyszeres kicsapatás lehetőségének kiépítése – a Befogadó vízminőségének védelme érdekében – indokolt. 

A vizsgálat tervezési terület sem üzemelő, sem távlati vízbázis védőterületet nem érint. 

Az EVD-ben foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tevékenységhez kapcsolódóan a vízellátás, a 

keletkező csapadék- és szennyvízelvezetés, valamint a szennyvíztisztítás megfelelően megoldott. 

Vízvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a tevékenység kapcsán „a felszíni és felszín alatti vizek 

minősége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott 

előírások érvényesíthetők-e” szakkérdéseket az EVD megfelelően vizsgálta, illetve javasolt műszaki 

intézkedéseket a várható hatások minimalizálása érdekében. (vegyszeres foszforeltávolítás, havária esetén a 

régi biológiai műtárgyból kialakított kiegyenlítő és havária medencébe – a régi telep biológiai műtárgyába – 

történő átkormányzás) 

Megállapítottam, hogy az EVD Terhelhetőségi vizsgálata figyelembe vette a Fevir 19. (2) bekezdés a) és c) 

pontjaiban foglaltakat, hiszen az egyedi kibocsátási határértékek meghatározása során vizsgálta a Befogadó 

terhelhetőségét, továbbá a jó kémiai és ökológiai potenciál megtartását. 

A területileg illetékes vízügyi hatóságtól elvi vízjogi engedély kérhető a vízilétesítmény tervezését 

megelőzően, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/A § (1) 

bekezdés a) pontja alapján engedély szükséges a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és 

átalakításához (vízjogi létesítési engedély), a vízilétesítmény használatba vételéhez és üzemeltetéséhez, a 

vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély) és a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési 

engedély). A fentiek alapján a rendelkező részben összhangban a 314/2005. /XII.25.) Korm. rendelet 5. § (2) 

bekezdés ac) pontjával a vízimunkák és vízilétesítmények megvalósításával kapcsolatban tájékoztattam 

környezethasználót arról, hogy a tevékenysége csak vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg, 

illetve vízjogi üzemeltetési engedély birtokában üzemeltethető. A fenti jogszabályi előírások betartásának 

érdekében írtam elő a rendelkező rész II..2. pontjában foglaltakat. 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezései eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet 30. § d) pontja az alábbiak szerint rendelkezik: 

30. § Ez a rendelet a Kvt.-vel együtt 

d) a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-ával és 11. §-

ával együtt, a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000. október 23-i 

2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (7) – (9) bekezdésének való megfelelést szolgálja. 

Az EVD alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás nem veszélyezteti a felszíni és a felszín alatti 

víztestek jó állapotban, vagy potenciálban tartását, valamint VGT2-ben előírt célkitűzések, továbbá 

intézkedések megvalósítását sem akadályozza. 

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy tervezett beruházás az árvíz és a jég levonulására, 
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a mederfenntartásra káros hatást nem gyakorol, nem ellentétes a VGT2-ben megfogalmazott célkitűzésekkel. 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.  

A 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet értelmében a vízgazdálkodási KEHOP projekt keretében a Telep, mint 

vízilétesítmény nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásként valósul meg. 

A szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. §-a és 81. § (1) bekezdése, valamint az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján 

adtam. 

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

ki. Jelen szakhatósági állásfoglalás csak az eljáró hatóság által hozott döntés elleni keres útján támadható 

meg. 

A BM OKF szakhatósági hatáskörét az 531/2017. (XII. 29.) Korm. 1. § (5) bekezdése, az 1. melléklet 9. 

pontja szerinti táblázat 2. és 3. pontjai, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi 

hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (3), valamint 

(8) bekezdései és 17. § (1) bekezdése alapozza meg.” 

 

* 

 

Hivatalunk a 2022. január 19. napján kelt BK/KTF/00790-7/2022. számú levelével – az Ákr. 10. §-ára 

tekintettel – a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot és az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, mint 

ügyfeleket értesítette az eljárás megindításáról és tájékoztatta az ügyféli jogaikról, köztük a nyilatkozattételi 

jogról. 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ált/378-2/2022. számon az alábbi kezelői nyilatkozatot adta: 

 

„Fenti hivatkozási számú, a Csengőd 052/7 hrsz. területen létesítendő szennyvíztisztító telep előzetes 

vizsgálati eljárása kapcsán tett megkeresésére az Igazgatóság - mint a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015 (III.30) kormányrendelet 37. § 

aa) pont alapján a védett- és fokozottan védett természeti értékek, a védett- és fokozottan védett természeti 

területek, Natura 2000 területek természetvédelmi kezelője - az alábbi nyilatkozatot teszi. 

A szennyvíztisztító telep létesítése, valamint a meglévő nyomócső üzemeltetése védett természeti és Natura 

2000 területet nem érint. A tisztított szennyvíz bevezetése a VII. csatorna medrébe történik, amely ezen a 

szakaszon országos jelentőségű védett láp területét képezi. 

A csatornában, vagy csatorna menti, mélyfekvésű részekben bizonyítottan fellelhető, vízhatást igénylő fajok: 

vöröshasú unka, lápi póc, hússzínű ujjaskosbor, kisfészkű aszat, mocsári kosbor, mocsári nőszőfű, 

poloskaszagú kosbor, szibériai nőszirom, szúnyoglábú bibircsvirág, vitéz kosbor, keskenylevelű gyapjúsás. 

Meglátásunk szerint a meglévő szennyvíztisztító telep helyett létesítendő, megnövelt tisztítási hatásfokkal 

jellemezhető létesítmény üzemeltetése a jelenlegi állapothoz képest, hosszú távon pozitív hatást gyakorolhat a 

csatorna felvízi szakaszain jelenlévő, vízhez kötött életmódot folytató védett természeti értékek 

állományaira.” 

 

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a 0351-003/2022. számon az alábbi kezelői nyilatkozatot adta: 

 

„A BK/KTF/00790-7/2022. iktatószámú levelében értesítette igazgatóságunkat, hogy Csengőd Község 

Önkormányzata (6222 Csengőd, Dózsa György út 35.) képviseletében a Környezetvédelmi és Informatikai 

Mérnökség Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6500 Baja, Szent László utca 105.) 

2022. január 17. napján, előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő a 

Csengőd 052/7 hrsz.- ú ingatlanon tervezett szennyvíztisztító telep létesítése tárgyában. 

A hatóság az Ákr. 5. § (1) bekezdés alapján ügyfélként lehetőséget biztosít igazgatóságunknak, hogy az 
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eljárás során nyilatkozatot, észrevételt tegyen. 

Levelük tartalmazta a KöriM Kft. által készített „Előzetes Vizsgálati Dokumentáció Csengőd központú 

agglomeráció szennyvíztisztítása" és a „Terhelhetőségi vizsgálat Csengőd agglomeráció 

szennyvízkezelésének fejlesztéséhez kapcsolódóan (KEHOP-2.2.2- 15-2019-00146) A fejlesztést követően a 

csengődi szennyvíztisztító telep tisztított kommunális szennyvízének hatása a Büdös-tói (VII.)- csatorna 

vízminőségére" című dokumentációk elektronikus elérhetőségét, melyek áttanulmányozását követően 

igazgatóságunk az alábbi véleményt adja: 

Akasztó, Csengőd és Tabdi települések csatornahálózata és közös szennyvíztisztító telepe az 52934-6-

11/2014., 35300/2712-12/2015.ált., 35300/5243-9/2017.ált és 35300/3363-9/2019.ált. számokon módosított, 

K6K266/06. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely 2023. szeptember 30-ig 

hatályos (Vksz: V/1778). 

A Csengőd 043/18 hrsz. alatti ingatlanon található szennyvíztisztító telepről kibocsátott tisztított szennyvizek 

az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő VII. jelű csatorna 3+871 cskm szelvényébe 

kerülnek bevezetésre. A tisztított szennyvíz minősége rendszeresen meghaladja az előírt kibocsátási 

határértékeket, melyek a befogadó vízfolyás állapotának és vízminőségének jelentős romlását okozták még 

bakteriológiai szempontból is. 

 

Ezt az önellenőrzési terv szerinti mérések, valamint az ADUVÍZIG akkreditált méréseinek eredményei is 

alátámasztják. A befogadó víztest állapota a szennyezés miatt jelenleg rossz, javulása a helyzet 

megváltozásáig nem várható. Mindezek tükrében, a befogadó felszíni vízfolyás kezelőiként támogatunk 

minden olyan intézkedést, amely a jelenlegi helyzetet objektiven pozitív irányba mozdítja. 

A jelenlegi szennyvíztisztító teleptől É-ra lévő Csengőd 052/7 hrsz.-ú ingatlanra tervezett új, megnövelt 

kapacitású tisztítómű létesítése megoldást jelenthet a befogadó szempontjából fennálló problémára, 

azonban hangsúlyozni szeretnénk, hogy a meglévő telep túlterhelése a csatlakozó településekről a 

szennyvízelvezető rendszerbe vezetett, nem kommunális eredetű szennyvizekből adódik (amit korábbi 

szennyezéscsökkentési ütemtervben, illetve szennyvízelvezetési agglomerációs módosító kérelemben maga 

az üzemeltető is megerősít - lásd alábbi idézések -, valamint egy utalásban a Terhelhetőségi vizsgálatban is 

megjelenik). Előzőek miatt a fennálló problémás helyzetet előidéző ok egy új telep létesítésével még nem 

oldódik meg. 

A Csengődi szennyvíztisztító tefep szennyezés csökkentési ütemtervének jóváhagyására kiadott 35300/1478-

2/2018.ált. iktatószámú végzés mellékleteként igazgatóságunknak megküldött „Csengődi szennyvíztisztító 

telep szennyezés-csökkentési ütemterve" c. dokumentum 5.1.3. A kibocsájtási határérték túllépésének üzemi 

vízgazdálkodási okai pontjában foglaltak szerint: 

„A kibocsájtási határérték túllépésének üzemi vízgazdálkodási okai a csatorna hálózatra csatlakoztatott 

borászati és üdítőitalt előállító üzemek szennyező anyag terhelésének hatása. Az üzemek jellemzően családi 

vállalkozásokból nőttek ki, a rákötést a csatornahálózatra mint magánszemélyként kezdeményezték, majd a 

szomszédos telkek felvásárlásával üzemmé alakultak. Egyes üzemek 5-6 külön helyrajziszámon folytatják a 

termelést ugyanannyi csatornabekötéssel, ami a kibocsájtás ellenőrzését rendkívül megnehezíti. A borászati 

üzemek szennyvíz előtisztító művel nem rendelkeznek és a kibocsájtási paraméterek túllépésének 

szempontjából mindkét tény negatív befolyásoló tényező." 

Valamint a 2018. évben lefolytatott, a Csengőd szennyvízelvezetési agglomerációra vonatkozó átsorolási 

felülvizsgálati eljárás során benyújtott „Csengőd szennyvízelvezetési agglomeráció átsorolása 

Felülvizsgálati dokumentáció Hiánypótlás" című 17121-Revl munkaszámú, 2018. szeptember 5-én készült 

dokumentum szerint: 

„Az agglomeráció területén legalább öt olyan cég van, mely borászati tevékenységet folytat. Borászati 

tevékenység mellett több is foglalkozik szeszes ital palackozással. Pontos számot nehéz megadni, mivel egy 

telephelyen több azonos profilú cég is működik azonos tulajdonosi körrel, ami növeli a számot. 
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A Szolgáltató tájékoztatása szerint szennyvíz előtisztítót nem üzemeltetnek. 

A Szolgáltató tájékoztatása szerint a telepre beérkező szennyvízmennyiség 15%-a nem kommunális eredetű 

szennyvíz. Ez átlagosan 120,6 m
3
/nap." 

Fentiekben részletezett aiap problémára reflektálva az engedélyező vízügyi hatóság a 35300- 3363-

9/2019.ált. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyt módosító határozat 3. pontjában fel is hívta a 

figyelmet, hogy a települési szennyvíztisztító telep technológiai szennyvizet nem köteles fogadni, valamint 

hogy a szennyvízelvezető és -tisztító rendszer üzemeltetőjének jogszabályi kötelessége annak ellenőrzése, 

hogy csak a külön jogszabályban előírt, olyan összetételű szennyvizet vezessenek be, amelynek tisztítására a 

mű rendeltetésszerű működés mellett alkalmas, állagára nem káros. Az üzemeltető csak olyan szennyező 

anyagot tartalmazó szennyvíz, illetőleg szennyezőanyag-koncentráció tisztítására vállalkozhat, melynek 

tisztítására a technológiája alkalmas, vízszennyező anyagnak küszöbérték fölötti kibocsátása esetén 

csatornabírság megállapításához bírságjavaslatot köteles készíteni. 

A nem megfelelő minőségű szennyvíz bevezetése, és maga a szennyvízrendszer megfelelő működése kapcsán 

több Intézkedési terv született és került elfogadásra, de tudomásunk szerint érdemi előre lépésre, 

csatornabírságok kiszabására nem került sor. A vázolt probléma, illetve annak tervezett, megnyugtató 

kezelése jelen dokumentációban sem került bemutatásra. Emiatt véleményünk szerint az új telep építése 

mellett az üzemeltető szervezet jogszabályi kötelezettségnek megfelelő magatartása alapvető fontosságú 

kérdés a szennyvízelvezető- és tisztítórendszer üzemeltetésében. 

Az új szennyvíztisztító teleppel kapcsolatban a tisztított szennyvizeket befogadó vízfolyás, valamint annak 

időszakossága miatt esetlegesen hatásviselő felszín alatti vizek kezelőiként vízminőségvédelmi és vízgyűjtő-

gazdálkodási szempontból az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

- A tervezett szennyvíztisztító telep működése csak az előzetes vizsgálati dokumentációban kerül leírásra, a 

csatolt helyszínrajzon az új műtárgyak kapcsolási vezetékei nem kerültek feltüntetésre, és a tervezett 

technológiára vonatkozóan folyamatábra sincs mellékelve, amely alapján a működés nyomon követhető 

lenne. 

- Alapvető problémának érezzük, hogy a befogadó csatorna meglévő, és évek óta fennálló rossz állapotát 

okozó tevékenységre, vagyis a nem megfelelően tisztított szennyvizek akadály nélküli bevezetésére az új 

szennyvíztisztító telep kialakítása sem ad megoldást a jelenlegi műszaki leírások alapján. Nevezetesen, 

műszakilag nem tartalmaz olyan lehetőséget, amely a havária esetekben, vagy nem megfelelő 

gondosságú üzemeltetés következtében keletkező, ilyen jellegű szennyvizek befogadóba történő 

bevezetését megakadályozná. A bevezetés előtt tervezett ugyan egy tisztított szennyvíz puffer és átemelő 

medence, azonban annak hasznos térfogata csak 250 m
3
, míg a telep kapacitása 804 m

3
/nap lesz, vagyis 

még félnapi szennyvízmennyiség átmeneti tározását sem tudja biztosítani. 

- A befogadó vízfolyás kezelőiként, ismerve és nyomon követve a csatorna állapotát, valamint az 

üzemeltetés során felmerült és a csatorna állapotára nézve elfogadhatatlan üzemeltetési problémákat, 

mindenképpen szükségesnek tartunk olyan megoldást kialakítani a befogadó előtt, ami megelőzi a 

csatorna korábbi állapotokhoz hasonló elszennyezését. Ennek egyik megoldása lehet egy olyan 

utótisztítási-tározási funciókat ellátó megoldás/létesítmény betervezése, amely megakadályozná a 

csatorna további elszennyeződését és havária-helyzetek kialakulását. Az igazgatóság működési területén 

az ilyen célra létrehozott, és tapasztalatok alapján megfelelően működő műszaki megoldás a 

befogadóba történő bevezetést megelőzően a tisztított szennyvizek gyökérmezős utótisztítása, amit 

javaslunk jelen szennyvíztelep esetében is betervezni, de bármilyen egyéb, azzal egyenértékű és a 

problémát alátámasztottan (referenciákkal bizonyítottan) megfelelően kezelő műszaki megoldást is 

elfogadhatónak tartunk (pl. az elfolyó tisztított szennyvíz folyamatos mérése minimum szerves anyag, 

ammónium és lebegőanyag komponensekre és a nem megfelelően tisztított szennyvíz haváriatározó felé 

történő elfordítása, majd a technológiára történő újbóli feladása). 

További észrevételeink a benyújtott anyaggal kapcsolatban: 
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Előzetes vizsgálati dokumentáció 

- A 6. oldalon - valószínűleg tévesen - utalás történik Csanádpalota és Pitvaros települések helyi építési 

szabályzatára. 

- Az 5.1.5. fejezetben több nehezen értelmezhető kijelentés található, (pl. „vízminőségük n. osztályú.", 

„1000 fiánál nagyobb víztározók" 

- Az 5.2. fejezetben célszerű lenne az érintett terület vízgyűjtő-gazdálkodási kérdéseit tárgyalni. 

- 5.2. ábrán a tényleges tervezési terület a megjelölt kör szélére, vagy azon kívül esik. 

- A felszíni vizekre gyakorolt hatást bemutató részt (5.6.1. fejezet) elnagyoltnak érezzük, legalább a 

terhelhetőségi vizsgálat végső eredményeinek és a környezetvédelmi szempontból ebből levonható 

következtetéseknek itt is meg kellene jelenniük. 

Terhelhetőségi vizsgálat 

- Nem tartjuk szerencsés megfogalmazásnak, hogy „a kommunális szennyvíztisztító elsőbbséget élvez a 

befogadó terhelésében, mint közérdek". A befogadó belvízelvezető csatorna, aminek alapfunkciójában 

nem szerepel a szennyvizek elvezetése, csak erre is használják. A terhelése pedig a vonatkozó 

jogszabályok szerint olyan mértékű lehet, hogy a legalább jó állapota (illetve mesterséges csatorna 

esetében jó potenciálja) biztosítható legyen. 

- A 2. oldal jogszabályi hivatkozása nem technológiai határértékeket, hanem a befogadóba való közvetlen 

bevezetés kiadható egyedi határértékeit mutatja be. Viszont igaz, hogy a befogadó jellegét, állapotát 

figyelembe véve ezeket az értékeket irányadónak kell tekinteni a kibocsátási határértékek 

meghatározásánál. 

- 5. oldal: Az iszap szalmával való kezelése utáni további sorsa nem ismert - komposztálásra és 

kihelyezésre, vagy eladásra kerül? 

- A 21. oldal táblázatában az „ADUVÍZIG által előírt egyedi határérték" helyett inkább az „ADUVÍZIG 

által javasolt, vízjogi határozatban előírt kibocsátási határérték" az elfogadható. Az ADUVÍZIG nem ír 

elő határértéket. Az összehasonlíthatóságot nehezítheti, hogy az első két oszlopban a felszíni vízre 

vonatkozó vízszennyezettség! (tehát immtssziós) határérték, a harmadik oszlopban pedig a tisztított 

szennyvízre vonatkozó kibocsátási határérték jelenik meg. 

- Megjegyezzük, hogy az elkeveredés vizsgálatban használt 1981-2000 időszakra vonatkozó átlagként 

megadott 0,102 m
3
/s-os augusztusi 80%-os vagy ennél nagyobb vízhozam saját számításaink szerint csak 

az év 44%-ában áll fenn, ami azt jelenti, hogy a hígulási viszonyok a befogadóban az év 56%-ában 

kedvezőtlenebbek. Ez is alátámasztja a vélemény korábbi részében leírtakat, miszerint a kiadott 

kibocsátási határértékek folyamatos betartása (és annak hatósági ellenőrzése) nagyon fontos a befogadó 

vízminőségének védelme érdekében. 

- A tervező által vállalt kibocsátási koncentrációk megadásánál („Cyclator Kft. által vállalt tisztítási 

határértékek" 29. oldal) nem derül ki, hogy a foszfor-tartalomra vonatkozó határérték vegyszeres 

foszforeltávolítással vagy anélkül érhető el. Amennyiben csak vegyszeres foszforeltávolítással, annak 

használatát elő kell írni a telep számára. 

Meg kívánjuk jegyezni, hogy a dokumentációban foglalt állítás szerint „Csengőd településen jelenleg egy 

2001-ben létesült, névlegesen 770 m
3
/nap hidraulikai és 8490 lakosegyenérték kapacitású, átalakított QMS 

rendszerű szennyvíztisztító telep üzemel." nem helytálló, mivel a K6K266/06. iktatószámú vízjogi üzemeltetési 

engedély szerint a telep 750 m
3
/nap hidraulikai és 6000 lakosegyenérték kapacitású.” 

 

Az Igazgatóság véleményét a vízjogi engedélyezési dokumentáció elkészítésénél figyelembe kell venni. 

 

* 

 

Hivatalunk a 2022. január 19. napján kelt, BK/KTF/00790-8/2022. számú levelével – figyelemmel az R. 1. § 

(6b) és (6c) bekezdésére – megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.  
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Csengőd Község Jegyzője a fenti számú megkeresésre megküldte a 2022. április 7. napján kelt és kiadott, 

HIV/14-13/2022. számú nyilatkozatát. 

    

Csengőd Község Jegyzőjének HIV/14-13/2022. számú nyilatkozata az alábbiakat tartalmazza: 

 

„Alulírott, Pivarcsi Csaba, mint Csengőd Község Önkormányzatának polgármestere nyilatkozom, hogy a 

Csengőd 052/7 hrsz.-ú telekre tervezett szennyvíztisztító elhelyezése, amit azt az előzetes vizsgálati 

dokumentáció is tartalmazza a hatályos településrendezési eszközök módosításával valósítható meg, a 

településrendezési eszközök módosítását Csengőd Önkormányzatának Képviselő-testülete 26/2021.(XI.3O.) 

Kt. határozatával kezdeményezte. 

A településrendezési eszközök módosítása a vonatkozó jogszabály (a településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadáséinak rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 419/2021. (XII. 15.) Kormányrendelet átmeneti rendelkezésekre vonatkozó 78.§(1) bekezdése 

értelmében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 

(XI. 8.) Korm. rendelet) kiemelt fejlesztési területre vonatkozó eljárási rendje szerint folyamatban van. 

A 052/7 hrsz.-ú telek helyi természetvédelmi oltalom alatt nem áll.” 

 

A fent hivatkozott nyilatkozat alapján megállapítom, hogy Csengőd település vonatkozásában a tervezett 

tevékenység megvalósítása nincs összhangban településrendezési eszközökkel, azonban az összhang jövőbeli 

megteremtése nem zárható ki, a településrendezési eszközök módosításával kezelhető. 

 

* 

 

Várható környezeti hatások 

 

Levegőtisztaság védelem 

 

Létesítés: 

A beruházás Csengőd község külterületén, beépítetlen területen, részben „MÁ-1” jelű mezőgazdasági 

övezetben és részben „Gip-2” jelű ipari övezetben valósul meg. A kivitelezés időszakában átmeneti 

levegőminőség romlás a földmunkák és a létesítmények telepítése során jelentkezik, mely a szállítójárművek 

és munkagépek füstgáz kibocsátásából és az általuk felvert por mennyiségéből származhat. Az építési terület 

nagyságából, illetve az építés volumenéből adódóan ideiglenes levegőminőség romlással a beruházás 

megközelítési útvonalain és a telephely közvetlen környezetében kell számolni. 

Az építési munkák legintenzívebb időszakában egyidejűleg, a terület három különböző pontján egy-egy, 3-4 

db munkagépből (betonkeverő tehergépkocsi, kanalas markoló, homlokrakodó, autódaru, tehergépkocsi) álló 

gépcsoport üzemelése várható. Az építés levegőszennyezés szempontjából legkritikusabb szakasza a 

munkaterület előkészítése (tereprendezés, talaj kitermelési munkák, munkagépek mozgása).  

 

A kivitelezés fázisában a porkibocsátást a deponált anyagok fedésével csökkentik, talajkitermelés során a 

területet folyamatosan nedvesítik, illetve erős szélben talajkitermelést nem végeznek. 

 

Üzemelés: 

A szennyvíztisztító telepen az alábbi létesítmények okozhatnak bűzkibocsátást:  

  osztómű; 

  Cyclator medence I.; 

  Cyclator medence II.; 

  tisztított szennyvíz puffer medence, végátemelő;  

  iszapvíztelenítő; 

  rácsszemét helyiség; 

  telepi átemelő (szippantott szennyvíz); 
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  fedett víztelenített iszaptároló. 

A szennyvíztisztító telepen folytatott üzemeléséhez kapcsolódó járműforgalom a telep személyforgamából (5 

db gépjármű/nap), illetve a képződött hulladék – szennyvíziszap, rácsszemét, víztelenített homok, lefölözött 

zsír – elszállításából (5-6 db tehergépjármű/nap) adódik.  

 

Hatásterület: 

A beruházással érintett terület É-i, K-i és Ny-i irányában szántóföldek helyezkednek el, D-i irányában a 

jelenleg üzemelő szennyvíztisztító telep található. A legközelebbi lakóingatlanok a létesítmény telekhatárától 

K-i, ÉK-i irányban, megközelítőleg 800-900 m-re helyezkednek el. A dokumentációban alkalmazott 

terjedésmodellezés alapján a létesítés becsült hatásterülete szálló por (PM10) vonatkozásában 269 m. 

A szennyvíztisztító telep bűzre vonatkozó hatásterületének meghatározását a szennyvíztisztítási kapacitás 

teljes kihasználtságát feltételezve, a lehetséges szagkibocsátó források együttes működése esetén, azok 

legnagyobb mértékű szagkibocsátása, illetve a legkedvezőtlenebb meteorológiai állapot alapján végezték el. 

A dokumentációban alkalmazott terjedésmodellezés szerint a bűzre vonatkozó hatásterület az ingatlanon 

elhelyezkedő szennyvíztelepi terület határvonalától – a 4/2011. (I. 14) VM rendelet 2. sz. mellékletének 3. sz. 

táblázatában megadott tervezési irányérték (1,5 SZE/m
3
) alapján – számított 22 m. 

 

Aggregátor: 

A telephelyen az esetleges áramszünetek esetén egy 390 kW névleges bemenő hőteljesítményű, FG 

WILSON P65-1 típusú dízel aggregátort terveznek üzemeltetni. 

 

Havária: 

A kivitelezés, üzemelés és felhagyás szakaszokban levegőtisztaság-védelmi szempontból a munkagépek, 

tehergépjárművek felborulása, meghibásodása során az üzemanyag kifolyás, a kibocsátott kipufogógázok, 

illetve a felvert por okozhat levegőterhelést. Műszaki hiba, baleset, esetleg természeti jelenség által okozott 

tűz esetén az égés során felszabaduló légszennyező anyagok okozhatnak átmenetileg levegőminőség romlást. 

A telepített műtárgyak, berendezések jelentős része nem gyúlékony anyagból készül. 

 

Éghajlatváltozás: 

A dokumentáció vizsgálja a tevékenység és az éghajlatváltozás kapcsolatát. Az infrastruktúra és a 

létesítmények szerkezetének sérülékenysége (pl. alap kimosása, beszakadás, süllyedés) tekintetében a 

tevékenység elsősorban a viharos időjárási eseményekkel, az aszályos időszakok hosszának növekedésével, 

és a csapadék intenzitásának növekedésével szemben érzékeny.  

A beruházás helyszínének kitettsége a viharos időjárás intenzitásának, a hőhullámos és csapadékos napok 

számának növekedése, az árhullámok gyakoriságának növekedése szempontjából egyaránt közepes.  

A létesítmény kedvezőtlen meteorológiai eseményekkel szembeni alkalmazkodása (műszaki és technológiai 

megoldásai) már a tervezési és kialakítási fázisban megvalósul. A szélsőséges meleg időjárás a betonozott 

felületeken kedvezőtlen szerkezeti változásokat idézhet elő, melynek megelőzése érdekében magas 

hőmérséklettűrő képességgel rendelkező modifikált betont használnak.  

A tervezett létesítmény várhatóan nem lesz közvetlen hatással a hatásterület éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodási képességére. 

 

A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírás indokolása: 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban Lvr.) 22. § (1) bekezdése 

alapján „a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, 

teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és 

működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik 

- levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.”    

 

Az Lvr. 25. § (1) bekezdése alapján a „helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában 

létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit az 5. melléklet tartalmazza. 

A létesítési engedélykérelem dokumentációját a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és 
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tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján környezetvédelmi szakterület 

levegőtisztaság-védelmi részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.” 

 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

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

rendelet (továbbiakban R.) hatálya alá tartozik. 

 

A vizsgálat tárgyát képező telephelyet Csengőd külterületén, a településtől NY-ra, a 052/7 hrsz. alatti 

ingatlanon tervezik megvalósítani, a jelenleg meglévő szennyvíztelep szomszédságában (043/18). A 

telephely részben mezőgazdasági övezeti (MÁ-1) és ipari övezeti (Gip-2) besorolásban van, ettől É-i 

irányban mezőgazdasági terület, Ny-i irányban mezőgazdasági ipari terület és gazdasági erdő, D-i irányban 

általános mezőgazdasági terület húzódik, K-i irányban 350 m-re a temető területe, majd kissé távolabb egy 

tanya épület (Csengőd 06/27 hrsz.) található, valamint 900 m-re helyezkedik el a falusias lakóterület. A 

legközelebbi lakóépület az Ady Endre u. 43. sz. alatti ingatlanon található. 

A tervezési fázisban a konkrét berendezések még nem ismertek. A jelenleg üzemelő telephely zajforrásai a 

következők: 6 db Airvent HCFT ventilátor, fúvók, dízel aggregátor, komposztforgató, homlokrakodó, 

csigaprés polimer bekeverő kihordó és szippantott szennyvíz ürítési tevékenység. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy az ingatlanon folytatott kivitelezési 

munkák és az üzemszerű tevékenység okozta zajterhelés a legközelebbi zajtól védendő ingatlanoknál a 

környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendeletben meghatározott határértékeket nem éri el. A hatásterületen belül nincs zajtól védendő épület vagy 

védett terület. 

 

Táj- és természetvédelem 

A környezeti tervvel érintett Csengőd 043/18, 052/7 helyrajzi számú ingatlanok országos jelentőségű védett 

természeti területet, Natura 2000 területet, természeti területet, egyedi tájértéket nem érintenek. Az érintett 

ingatlanokon védett, fokozottan védett növény- és állatfaj előfordulásáról hatóságunknak nincs tudomása. 

 

A 1996. évi LIII. törvény (Tvt.): 

8. § (1) A vadon élő szervezetek továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzéséi élőhelyük védelmével 

együtt kell biztosítani. 

A Tvt. 17. § (1) bekezdése szerint a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek 

élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek 

és területek kíméletével kell végezni. 

A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli 

elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása. 

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, 

elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, 

pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.  

 

A tervezett tevékenység nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal, várhatóan nem 

jár jelentős természeti hatással, az előzetes vizsgálati dokumentációt természet- és tájvédelmi szempontból 

elfogadjuk. 

 

Földtani közeg védelem 

 

Létesítés hatásai: 

Ebben a fázisban a tereprendezésre kerül sor. A tereprendezés a műtárgyak elhelyezését megelőzően 

történik. A humuszréteg ideiglenes deponálása az építési terület szélén történik, rendezett prizmákban. A 

kitermelt talaj egy részét visszatömörítik, egy részét tereprendezésre használják. A műtárgy elhelyezése után 

fogják a tervezett feltöltéseket elvégezni. A feltöltést 90 % tömörségűre alakítják ki. A tereprendezés után a 
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burkolatlan felületeknél 20 cm humuszterítést készítenek. A szennyvíztisztító telep építése során a lehetséges 

– az építési technológiából eredő – környezeti kockázatokat az építési előírások betartásával minimalizálják. 

Az építés során az egyedüli szennyezési lehetőség abból adódik, hogy a földmunkagépekből vagy a 

felhasznált berendezésekből üzemanyag, vagy olaj elfolyás történhet. 

Intézkedés: az esetlegesen elfolyt olajszármazékokat, a szennyezett talajjal együtt összegyűjtik vízzáró 

fémhordóba, és a munkaterületről szakvállalkozóval veszélyes hulladékként elszállíttatják. A beadvány 

szerint a munkaterületen nem végeznek javítást, karbantartást és üzemanyagtöltést. 

A leírtak figyelembevétele mellett az építési tevékenységnek nincsen jelentős hatása a földtani környezetre. 

 

Üzemelés hatásai: 

A tervezett szennyvíztisztító telep létesítményei vízzáró kialakításúak lesznek. Az elkészült létesítményeknél 

víztartási próbát fognak tartani az idevonatkozó műszaki előírásoknak megfelelően. 

 

A keletkező csurgalékvizek a telepen kiépített "csurgalékvíz" gyűjtő hálózatba vannak vezetve és ezeket a 

csurgalékvíz átemelő a tisztító rendszer elejére, a beérkező nyers szennyvizeket fogadó pontra adja fel. Ide 

vannak vezetve a rácsszemét, homok víztelenítéséből és fölösiszap sűrítéséből, víztelenítéséből, 

iszaptárolóból származó vizek. Csurgalékvíz a környezetbe nem kerül. 

 

A szennyvíztisztító telepen felhasznált veszélyes anyagok: 

- a foszfor kicsapatását szolgáló vas-só (folyékony anyag, maró és mérgező) oldat, 

- a fertőtlenítéshez szükséges hipó (folyékony anyag, maró és mérgező) oldat. 

A vegyszerek zárt láncban kerülnek a szállító eszközökből átfejtésre a gépházban elhelyezett álló 

tartályokba. A tároló tartályok dupla falúak, a szivattyúk alatt kármentő található. A vezetékek gépházon 

kívül védőcsőben haladnak. 

A szennyvíz átemelő aknák megfelelő műszaki állapotát folyamatosan ellenőrzik. Az esetlegesen előforduló 

anyagkiömlés során a kiömlött vegyszert felitató anyaggal itatják fel és a szennyezett talajjal együtt 

összegyűjtik vízzáró fémhordóba, majd a munkaterületről szakvállalkozóval veszélyes hulladékként 

elszállíttatják. 

 

Felhagyás: 

A tevékenység befejezését követően az új létesítmények elbontásra kerülnek. A területet termőréteggel látják 

el, és a területre jellemző fafajtákkal telepítik be, ezzel a tevékenység helyén rövid idő alatt reprodukálódik a 

természetes állapot. A tevékenység környezeti hatása semleges. 

 

* 

 

Az 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. 

 

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti 

hatás és a tevékenység az R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy 

az R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában 

kezdhető meg.  

 

A rendelkező részben tett környezetvédelmi (természetvédelmi) feltételeket, illetve szempontokat az R. 5. § 

(3) bekezdése alapján írta elő hatóságunk. 

 

A tervezett – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás – megvalósítása és a 

településrendezési eszközök közötti összhang jövőbeli (a létesítési, építési engedély kiadására jogosult 

hatóság döntéséig) megteremtése nem zárható ki, a településrendezési eszközök módosításával kezelhető, 

ezért hivatalunk az R. 5. § (2) bekezdés cb) pontja alapján a határozat rendelkező részében ezt a lehetőséget 
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rögzítette, és előírta, hogy a megállapított a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult 

hatóság döntéséig meg kell szüntetni. 

 

Hatóságunk a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási 

cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/00790-2/2022. ikt. 

számon arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el. 

 

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

határozza meg. 

 

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

§ (3) bekezdése értelmében – véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi. 

 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

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

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. 

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a 

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) 

bekezdése rendelkezik. 

 

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást. 

 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

 

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltakon alapul. 

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a 

bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 

CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg. 

 

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja 

szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. 

 

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi 

illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam 

tájékoztatást. 
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Az R. 5. § (6) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság a határozatot megküldi az eljárásban részt 

vett önkormányzatok jegyzőinek, akik a környezetvédelmi hatóság által megjelölt időpontban gondoskodnak 

a határozat teljes szövegének közhírré tételéről. 

 

A 2006. évi LIII. 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 települések Jegyzőinek, akik gondoskodnak annak közzétételéről.  

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése 

alapján adtam tájékoztatást. 

 

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

bekezdése állapítja meg. 

 

* 

 

Tekintettel arra, hogy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága 35000/1907-

4/2022. ált. sz. szakhatósági állásfoglalás a fenti tárgyú eljárást lezáró, 2022. február 28. napján kelt, 

BK/KTF/00790-34/2022. számú határozat kiadását követően érkezett meg hivatalunkhoz, így a határozat 

rendelkező részének kiegészítése vált szükségessé. 

 

Az Ákr. 91. § (1) bekezdése szerint, ha döntésből jogszabály által előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, 

vagy az ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem született döntés, a hatóság a döntést kiegészíti.  

A (3) bekezdés értelmében a kiegészítést a hatóság egységes döntésbe foglalva, lehetőleg a döntés 

kicserélésével közli. 

A (4) bekezdés alapján a kiegészítés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen 

volt. 

 

A BK/KTF/00790-34/2022. számú határozat – a döntés közlésével kapcsolatos – rendelkezését és 

indokolását a jelen döntésben foglaltak szerint módosítottam. 

 

Az Ákr. 120. § (1) bekezdése szerint, ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti 

szerv vagy a közigazgatási bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől 

számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja. 

 

A fentiek alapján a BK/KTF/00790-34/2022. számú határozatot módosítottam és kiegészítettem, és az Ákr. 

91. § (3) és 120. § (1) bekezdésére tekintettel egységes döntésbe foglaltam. 

 

A határozat módosítással vagy kiegészítéssel érintett részeivel szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 91. § 

(4) bekezdése biztosítja. 

 

Kecskemét, 2022. március 07. 

 
 

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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Kapják: 

1. Csengőd Község Önkormányzata (6222 Csengőd, Dózsa György út 35.)   HKP 

2. KörIM Kft. (6500 Baja, Szent László utca 105.)     24999052#cegkapu 

3. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.)                                             HKP 

4. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi István u. 2/C.)  HKP 

5. Csengőd Község Jegyzője (6222 Csengőd, Dózsa György u. 35.) – kifüggesztésre, külön levéllel     HKP 

6. BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügy (6300 Kalocsa Városház utca 1.)               HKP 

7. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

8. BKMKH Állami Főépítészi Iroda (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) HKP 

9. BKMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)     HKP 

10. BKMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. (6200 Kiskőrös, Kossuth L. út 16.)           HKP 

11. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.)     HKP 

12. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.)            HKP 

13. Hatósági Nyilvántartás 
14. Irattár 
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