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H A T Á R O Z A T 
 

 

A Csávoly Község Önkormányzata (6448 Csávoly, Arany J. u. 25.) képviseletében a GEMENC BAU 

TOLNA Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: GEMENC 

BAU Kft., székhely: 7100 Szekszárd., Tinódi u. 7., Cg.: 17-09-002077, adószám: 11285627-2-17, a cég 

hivatalos elektronikus elérhetősége: 11285627#cegkapu) meghatalmazása alapján Környezetvédelmi és 

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

Baja, Szent László utca 105., Cg. 03-09-127942, adószám: 24999052-2-03, a cég rövidített elnevezése: 

KörIM Kft., a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 24999052#cegkapu) által 2022. szeptember 8. napján 

előterjesztett majd kiegészített – a Csávoly központú szennyvízelvezetési agglomeráció, Csávoly és 

Felsőszentiván települések szennyvízelvezetése tárgyú – 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 104. pont a) alpontja – „Szennyvízgyűjtő hálózat a) 2000 

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 véglegessé vált, érvényes építési, vízjogi 

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

engedélyek, hozzájárulások birtokában kezdhető meg. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szennyvíztisztító telep létesítési engedélyeztetési dokumentációjában a 

földtani közeg beruházást megelőző állapotának (szennyvíztisztító telep, téli-nyári szikkasztó felületek) 

vizsgálata szükséges. A földmunkák során letermelt talaj felhasználhatóságát a vizsgálati eredmények 

alapján kell meghatározni.  

A kivitelező és az organizációs terv ismeretében, az építési munkálatok megkezdését megelőzően, 

várható határérték feletti zajterhelés esetén a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. §-a szerinti felmentést kell 

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

EüM együttes rendelet (a továbbiakban: ZhR.) 2. számú melléklete szerinti zajterhelési határértékek 

betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól. 

 

 

* 
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Szakkérdések vizsgálata: 

 

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

egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek 

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

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

a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az  

emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

1.1. A megküldött dokumentációban foglaltak alapján, az előzetes vizsgálati dokumentáció 

elbírálásával kapcsolatban kifogást nem emelek, közegészségügyi szempontból nem indokolt 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása 

 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

.  

2.1. A beruházással kapcsolatban a további tervezés, illetve a kivitelezés tekintetében figyelembe kell 

venni a projekt kapcsán készített előzetes régészeti dokumentációban és a feltárási projekttervben 

foglaltakat, mely szerint a beruházás kivitelezési munkái során régészeti megfigyelést kell 

biztosítani. Régészeti lelet vagy jelenség előkerülése esetén a beruházás munkálatainak 

felfüggesztése mellett lehetőséget kell biztosítani a beruházás nyomvonalába eső régészeti 

jelenségek dokumentálására. A régészeti szakmunkák elvégzéséről a Magyar Nemzeti Múzeum 

gondoskodik 

 

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

 

3.1. A beruházás megvalósításához szükséges termőföld igénybevétel esetén előzetesen végleges vagy 

időleges más célú hasznosítási eljárás lefolytatása szükséges, a beruházás a határozat birtokában 

valósítható meg.   

3.2.  A beruházás megvalósítása és a későbbi üzemeltetés a környező termőföldek minőségére káros 

hatással nem lehet. 

 

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

vizsgálata: 

 

4.1. A tervezett csatornahálózat kiépítése és a tervezett szennyvíztisztító telep létesítése termőföld 

igénybevételével is jár, ezért a beruházás igénybevevőjének a kivitelezési munkák megkezdése 

előtt más célú hasznosítási (időleges, végleges) eljárás lefolytatását kell kezdeményeznie 

Osztályunknál a termőföldnek minősülő ingatlanok vonatkozásában. 

4.2. A tervezett tevékenységet a termőföldnek minősülő ingatlanokon csak a földvédelmi eljárás 

lefolytatását követően, a  más célú hasznosítást (időleges, végleges)  engedélyező határozat alapján, 

annak megfelelően lehet megkezdeni. 

4.3. A beruházás kivitelezése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a beruházás tárgyát képező 

ingatlanokkal szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett 

tevékenység ne akadályozza 

 

5. területfejlesztési szakkérdésben, így különösen a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata 

tekintetében: 

 

5.1. 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. 
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6. a hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi 

követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó 

környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék 

kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, valamint 

építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelésé (hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdés 

tekintetében): 

 

 
6.1.  A tárgyi előzetes vizsgálati eljárás vonatkozásában hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem 

emelünk, hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Megelőzési és Engedélyezési 

Szolgálat (a vízügyi-vízvédelmi szakhatóságnak) 35000/7761-3/2022.ált. számon kiadott szakhatósági 

állásfoglalása: 

 

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

Főosztály Jogi és Hatósági Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., a továbbiakban: 

környezetvédelmi hatóság) BK/KTF/06472-10/2022. számú szakhatósági megkeresésére a „Csávolyi 

agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása” (KEHOP-2.2.2-15-2021-00166) vízgazdálkodási projekt 

keretében a Csávoly központú agglomerációs szennyvízelvezető hálózatának kiépítése kapcsán indult 

előzetes vizsgálati eljárásában a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a 

továbbiakban: BM OKF) az alábbi vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalást adja. 

 

I.  

 

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

környezethasználat, azaz Csávolyi központú agglomerációs szennyvízelvezető hálózatának fejlesztése, 

bővítése, működésének megvalósulása (üzemeltetése) és felhagyása kapcsán nem várhatóak jelentős 

környezeti hatások.  

 

II.  

 

A BM OKF vízgazdálkodási és vízvédelmi szakkérdések tekintetében a tárgyi előzetes vizsgálati eljárásában 

benyújtott „Előzetes Vizsgálati Dokumentáció Csávoly központú szennyvízelvezetési agglomeráció Csávoly 

és Felsőszentiván települések szennyvízelvezetése KEHOP-2.2.2-15-2021-00166” című, KÖBM000994 

tervszámú előzetes vizsgálati dokumentációt (a továbbiakban: EVD) megvizsgálta, amely alapján vízügyi és 

vízvédelmi szakhatósági hozzájárulását az alábbi előírásokkal megadja.  

1) A tervezett beruházás megvalósítás során a munkagépek karbantartása a munkaterületeken nem 

végezhető. A hibaelhárítás miatti szerelési munkálatok csak a legszükségesebbekre korlátozódhatnak, 

melyet csak kármentő tálca alkalmazásával lehet folytatni. 

2) A munkagépek üzemanyaggal való feltöltése csak a gépre kijelölt telephelyen történhet kármentő tálca 

alkalmazásával.  

3) A földtani közegre, illetve közegbe, valamint felszíni vízbe kijutó bárminemű szennyező anyagot 

haladéktalanul és maradéktalanul el kell távolítani. A szennyező anyag kijutásáról, a megtett 

intézkedésekről az illetékes területi vízvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. 

4) A szennyező anyag földtani közegre, felszíni és felszín alatti vízbe kerüléséről, a megtett intézkedésekről 

a területileg illetékes vízvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. 

5) A szennyvízelvezető hálózat megépítése vízjogi létesítési engedélyköteles, illetve a rendeltetésére 

figyelemmel jóváhagyott próbaüzemi terv alapján próbaüzemeltetés-köteles, melynek sikeres lezárása – 

a szakszerű és jogszerű üzemeltetetéshez szükséges – a vízjogi üzemeltetési engedély megadásának 

alapfeltétele.  

6) A vízjogi létesítési, majd vízjogi üzemeltetési engedélyezésre vonatkozó kérelmet a vízilétesítményekre 
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együttesen, egybefüggő műszaki tartalommal kell megkérni, tekintettel arra, hogy a szennyvízelvezető 

hálózat, a települési szennyvíztisztító telep és a tisztított szennyvizek elvezetése és elhelyezése egy 

vízgazdálkodási rendszert alkot. 

7) Az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott tervezett környezethasználat műszaki tartalmától 

jelentős mértékben nem térhet el a vízjogi engedélyköteles vízilétesítmények megvalósításához szükséges 

vízjogi létesítési engedély műszaki tartalma, így annak változása esetén az új műszaki tartalom alapján 

az előzetes vizsgálati dokumentációt felül kell vizsgálni és a változások vízgazdálkodási és vízvédelmi 

hatásait újból be kell mutatni. 

8) A szennyvízgyűjtő rendszert a szennyvíztisztító telep beüzemeléséig tilos üzembe helyezni, ezen 

időpontig a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezéséről egyedileg, a jelenlegi módon kell 

gondoskodni. 

9) A vízjogi létesítési engedélyezési eljárás kérelméhez – a tisztított szennyvizek ártalommentes 

elhelyezésének megalapozása céljából - csatolni kell az ún. elővizsgálati dokumentumrészt, továbbá be 

kell bemutatni a felszín alatti vizek monitorozására alkalmas vízminőségi monitoring tervét. 

10) Tájékoztatom, hogy tárgybani építési tevékenység csak végleges vízjogi létesítési engedély birtokában 

kezdhető meg, amelynek tartalmaznia kell a szennyvíztisztító és – elvezető vízilétesítmények tekintetében 

az ún. próbaüzemi tervrészt is, továbbá az üzemeltetés csak végleges vízjogi üzemeltetési engedély 

birtokában kezdhető meg és végezhető. 

11) Esetleges felhagyási szándék esetén – ha a felhagyás bontási munkákkal jár együtt – a létesítmény 

megszüntetési munkák csak végleges vízjogi megszüntetési engedély birtokában kezdhetők meg és 

végezhetők. 

 

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 döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: 

bíróság) kell címezni.  

 

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

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

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

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

 

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

tartja tárgyalást tart.  
 

A perben jogi képviselet kötelező. 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

A Csávoly Község Önkormányzata (6448 Csávoly, Arany J. u. 25.) képviseletében a GEMENC BAU 

TOLNA Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: GEMENC 

BAU Kft., székhely: 7100 Szekszárd., Tinódi u. 7., Cg.: 17-09-002077, adószám: 11285627-2-17, a cég 

hivatalos elektronikus elérhetősége: 11285627#cegkapu) meghatalmazása alapján Környezetvédelmi és 

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

Baja, Szent László utca 105., Cg. 03-09-127942, adószám: 24999052-2-03, a cég rövidített elnevezése: 

KörIM Kft., a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 24999052#cegkapu) által 2022. szeptember 8. napján 

– a Csávoly központú szennyvízelvezetési agglomeráció, Csávoly és Felsőszentiván települések 

szennyvízelvezetése tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati kérelmet terjesztett elő, 

melyet 2022. szeptember 30. és 2022. október 11. napján kiegészített. 

 

Az engedélyt kérők azonosító adatai: 

Név:     Csávoly Község Önkormányzat 

Cím:     6448 Csávoly, Arany J. u. 25. 

Adószám:     157215461103-2-03 

KÜJ szám:  102 724 455 

 

Név:     Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal 

Cím:     6447 Felsőszentiván, Rákóczi F. utca 60. 

Adószám:     15336550-2-03 

KÜJ szám:  100 146 802 

 

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 

 

Tervezett beruházás:   Csávoly központú szennyvízelvezetési agglomeráció, Csávoly és 

Felsőszentiván települések szennyvízelvezetése  

 

Az eljárás során kiegészített dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt az R. előírásainak. 

 

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 beruházás célja, hogy a jelenleg csatornázatlan Csávoly és Felsőszentiván településeken a 

szennyvízelvezetés és kezelés korszerű módon, a környezet minimális terhelésével megoldott legyen. 

Az érintett településeken jelenleg a szennyvízelhelyezés közműpótló berendezések alkalmazásával történik. 

Ezek csekély arányban zárt szennyvíztárolók, a többségük viszont szikkasztó gödör/medence, melyekből a 
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szennyvíz nagy része a talajba szivárog, jelentősen terhelve ezzel a talajt, talajvizet. 

A tervezett beruházás keretében az érintett településeken gravitációs szennyvízcsatorna hálózat létesül, 

melyek egy-egy nyomott távvezeték segítségével vezetik el a keletkező szennyvizeket a Felsőszentiván 

külterületén létesítendő szennyvíztisztító telepre (tervezett kapacitás: 10.000 LE alatt). 

Az agglomeráció meghaladja a 2.000 LE kapacitást, így a beruházás az R. 3. melléklet 104. a) pontja (2.000 

lakosegyenérték-kapacitástól) alapján szerintinek minősül, ezért környezetvédelmi hatóság döntésétől függ, 

hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 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) 2020. március 1. napján módosult 8/A. § (1) 

bekezdése értelmében területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e 

bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal – Csávoly és Felsőszentiván település 

vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – jár el. 

 

 

* 

 

 

Tervezett beruházás ismertetése: 

Csávoly és Felsőszentiván Bajától keletre fekszik, az 51-es főút mentén Szeged felé. A települések a Bácskai 

löszös síkság kistájon Bács-Kiskun megyében találhatók. 

Az érintett települések mindegyike kiépült ivóvízellátó hálózattal rendelkezik, a rákötési arány közel 100%. 

Jelenleg egyik érintett település sem rendelkezik szennyvízelvezető csatornahálózattal, a szennyvízelhelyezés 

közműpótló berendezések alkalmazásával van megoldva, az elszállításban és kezelésben részesülő szennyvíz 

aránya alacsony, döntő többsége helyben szikkasztással a talajban kerül elhelyezésre. 

 

Lakosegyenérték meghatározása (LEÉ): 

Az üzemeltető által szolgáltatott ivóvíz bekötés számok (db): 

 

Település Lakosság és közületi 

Csávoly 794 

Felsőszentiván 816 

Összesen 1610 

 

Napi átlagos szennyvízterhelés meghatározása (m
3
/d): 

 

Település Lakosság és közületi 

Csávoly 794 

Felsőszentiván 816 

Összesen 1610 

 

 



7 

 

 

 

Az agglomeráció hidraulikai szennyvízterhelése: 292,1 m
3
/d 

A két település lakos száma: 1.622 + 1.726 = 3.348 fő, azaz 3.348 LEÉ. 

A tervezett művek ismertetése: 
A települések szennyvízelvezetését többségében gravitációs csatornahálózat kiépítésével, több 

szennyvízelvezetési öblözettel és bizonyos utcákban nyomott gyűjtővezeték alkalmazásával tervezik. 

A nyomott rendszerű gyűjtővezetékek, illetve házi szennyvízátemelők a kedvezőtlen terepadottságokból 

adódó nagy mélységű gravitációs csatornák, illetve további közterületi átemelő létesítésének elkerülése miatt 

kerültek betervezésre, műszaki és gazdasági szempontokat figyelembe véve. 

A települési végátemelőből nyomott vezetéken jut el az összegyűjtött szennyvíz a beruházás keretében 

megvalósuló központi szennyvíztisztító telepre. 

 

Gravitációs csatornahálózat: 
 

Csávoly csatornahálózat: 

Csávoly település szennyvízcsatorna hálózata 7 öblözetre tagolódik, melyek mélypontjain átemelő aknák 

helyezkednek el. Az öblözetekben gravitációsan összegyűjtött szennyvizeket az átemelőkből nyomott 

vezetékek továbbítják a végátemelő felé. A településen keletkező szennyvíz a SZ-1 jelű végátemelőből 

nyomott vezetéken keresztül kerül a szennyvíztisztító telepre. 

 

Felsőszentiván csatornahálózat: 

Felsőszentiván domborzati viszonyai alapján jól csatornázható. A település 8 öblözetre tagolódik, melyek 

mélypontján átemelő helyezkedik el. A FÁ-1 jelű végátemelőre csatlakozva a FNY-1 távvezetéken jut a 

település szennyvize a Csávollyal közös szennyvíztisztító telepre. A településen bizonyos ingatlanok 

bekötési szintje miatt házi átemelőket terveztek elkerülve a gravitációs csatorna nagy mélységben történő 

elhelyezését. A településen 19 db házi szennyvízátemelő létesítését tervezték. 

 

Szennyvízátemelő aknák kialakítása, működtetés, vezérlés, szabályozás elveinek és megvalósításának 

ismertetése: 

A tervezett átemelők előregyártott elemekből épített körszimmetrikus szerkezetű, vágóéllel ellátott 

kútalapozású műtárgyak, víz alatti betonozással készített fenéklezárással. A fedlapot szintén előregyártott 

födémlemez lefedés képezi. 

A tervezett átemelők fenékkialakítása áramlástanilag kedvező kialakítású alsórésszel (pl: beton top fenék) 

kerülnek kialakításra. A fenékkialakítást úgy készítik el, hogy öntisztulóak legyenek, kiülepedés és uszadék 

minimális képződjék. 

Az aknatér teljes belső felületére vízzáró. A tervezett szennyvíz átemelőbe 2 db azonos teljesítményű 

szivattyú kerül beépítésre. A tervezett szennyvízátemelők üzemét és irányítástechnikáját össze kell hangolják 

a már meglevő térségi szennyvízelvezetési rendszeren levő irányítás technikával.  

A szivattyú csatlakozólábakon keresztül köt a nyomóvezetékre, ezeket a lábakat alap-csavarokkal rögzítik a 

műtárgy fenéklemezéhez. A szívótérbe épített egységeket a műtárgy födémrészén lévő búvó nyíláson lehet 

megközelíteni. 

A csőcsatlakozásokat a kivitelezés során alakítják ki korrózióálló és vízzáró módon, rendszerspecifikus 

csatlakozást biztosító csatlakozóelem beépítésével. 

Az aknaelemek csatlakozásának vízzáróságát gumigyűrűs, vagy habarcsos csatlakozással biztosítják. 

Az átemelő akna belsejében a szivattyúkon és nyomócsöveken kívül a szivattyú kiemelésére szolgáló 2 db 

emelőlánc és a szivattyúhoz vezető elektromos kábelek, valamint a vezérlést biztosító úszókapcsolók és 

szintérzékelő kerülnek elhelyezésre. 

Az átemelő műtárgyon kívül helyezkednek el a gépészeti berendezések, külön szerelvényaknában. 

Az átemelőkhöz egyoldali energiaellátás kiépítése megfelelő. Minden átemelőt el kell látni áramfejlesztő 

csatlakozással az üzembiztonság biztosítására. 

A műtárgy mellett szabványos vezérlőszekrényt helyeznek el, ami tartalmazza az erős és gyengeáramú 

berendezéseket. A szekrény anyaga UV álló műanyag, vagy zárt fém lemezszekrény. 

A tervezett szennyvízátemelőknél BIOFILTER szagtalanító berendezést építenek be. A végátemelőnél 

indukciós áramlásmérő berendezés beépítését tervezik. Az átemelő előtti tisztítóaknát felső szűkítő nélküli 

kivitelben építik meg. Az átemelőket ivóvízbekötéssel látják el a legközelebbi vízhálózat felől. 
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A szennyvíztisztító telep és nyárfás szikkasztó: 

 

Elhelyezkedés: 

A Csávoly és Felsőszentiván közös szennyvíztisztító telephelye a 0255/18 hrsz. alatti területen kerül 

kialakításra. A hozzá tartozó nyárfás szikkasztót a jelenlegi 0255/16, 18. hrsz. alatti területen tervezik 

kialakítani. 

 

A szennyvíztisztítási technológiai ismertetése: 

 

A telep lakos egyenértéke:   3.820 LEÉ 

A tisztító kapacitás:    Q= 340,0 m
3
/ nap. 

A fajlagos szennyvíz kibocsátás: 89,0 liter/fő/nap. 

 

Részletesen: 

- Lakossági:   289,8 m
3
/nap 

- Közületi:   42,8 m
3
/nap 

- NKÖHSz:   5,0 m
3
/nap 

- Összesen kerekítve:  Q=340,0 m
3
/d. 

- lakosegyenérték:  3.820 LEÉ 

- Qd = 340,0 m
3
/nap 

- Q max = 29,5 m
3
/óra Csávoly végátemelő 

- Q max = 33,2 m
3
/óra Felsőszentiván végátemelő 

 

A technológia elemei monolit betonból készült kombinált vasbeton műtárgyban helyezkednek el, 

amelyekhez szervesen kapcsolódnak a technológiát kiszolgáló helyiségek. Az üzemviteli szociális blokk 

külön épületben helyezkedik el. A településekről külön-külön nyomócsövön érkező nyers szennyvíz 

mennyiségmérés után a mechanikai tisztítást végző gépi rácsra, majd a homokfogó berendezésre folyik. A 

mechanikai tisztítási fokozat után a szennyvíz a kiegyenlítő medencébe folyik, ahonnan a szennyvizet 

átemelő szivattyúk emelik a biológiai fokozatra. A biológiai tisztítást két, szakaszos (SBR) működésű 

eleveniszapos reaktor végzi. A telep az SBR reaktorokon kívül kiegyenlítő, sűrítő (2 db), és 

fertőtlenítő/puffer medencét tartalmaz. A telepre beszállított NKÖHSz a szivattyúvédelmi kézi durva rácson 

át a telepi átemelőbe folyik, majd onnan a mechanikai fokozatra kerül átemeléssel. 

 

A tisztítás során képződő fölösiszapot sűrítés után víztelenítik. 

 

A hiánypótlásban a Tervező a szennyvíztisztításhoz kapcsolódó ártalommentes elhelyezésre vonatkozóan 

kétféle műszaki megoldást ismertetett.  

A téli időszakban a talaj szikkasztó és vízbefogadó képességét kihasználva kavicságyas-drénes megoldást 

terveznek, míg a nyári vegetációs időszakban nyárfás területre vezetik a tisztított szennyvizet. 

Az érintett földtani közeget és a „k” szivárgási tényezőt két furatban vizsgálták, az 1. számú furatban 0,6-3,7 

m között finom homokos durva iszapot azonosítottak, a „k” tényezők értékei: 1,0-3,1x10
-7

, és 4,0x10
-
5. 

A 2. sz. furatban 0,5-3,9 m között finom homokos durva iszapot, míg 3,9-5,0 m között finom homokot 

azonosítottak. A „k” tényezők: 0,5-3,9 m között 1,4-2,3x10
-7

, míg 3,9-5,0 m között a „k” tényező 4,0 x 10
-5

. 

A feltárási adatok alapján történő számítások szerint a bemutatott szennyvíz mennyiséghez 6.120-8.840 m
2
-

nyi szikkasztófelület szükséges. Tehát kb. 3 hektáros területrészből ennyi területet kell kavicságyas-drénes 

rendszerrel elkészíteni, hogy a téli időszakban is tudjanak szikkasztani.  

A Tervező számításai szerint a talajbiológiai tisztítás során a BOI5 lebontáson túl, az ammónia jelentős része 

elpárolog, illetve a talajban nitrifikálódik, majd mélyebbre szivárogva a nitrát (NO3) denitrifikálódik. 

A maradék területet árkos rendszerrel tervezik elkészíteni, ahol a nyárfák között elvezetett tisztított 

szennyvíz elszikkad, illetve a nyárfák a tápanyagokat felveszik.  

 

 

* 

 

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás 

feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, tényállás tisztázás, szakhatóság megkeresése, szakkérdés vizsgálata 
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volt szükséges), hatóságunk az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2022. szeptember 13. napján kelt, 

BK/KTF/06472-5/2022.számú levélben tájékoztatta az ügyfeleket az ügy tárgyáról, az eljárás 

megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél 

nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokról,  a 

határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai 

szerint jár el. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének I/35. pontja 

alapján határozta meg hatóságunk. 

A kérelmező ügyfél az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazolta. 

 

Az előterjesztett előzetes vizsgálati kérelmet érdemben megvizsgálva hatóságunk megállapította, hogy a 

dokumentáció hiányos, illetve ellentmondásokat tartalmaz. A kérelmező ügyfél meghatalmazottja 

hatóságunk BK/KTF/06472-17/2022., BK/KTF/06472-18/2022, BK/KTF/06472-23/2022 és a 

BK/KTF/06472-29/2022. számú felhívására az előterjesztett előzetes vizsgálati dokumentációt 2022. 

szeptember 30. és 2022. október 11. napján kiegészítette. 

 

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, 

szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

Az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő 

kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a 

hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja. 

A hiánypótlási felhívás közlésétől a teljesítéséig terjedő időtartam (mint a kérelmező késedelme, mulasztása) 

az ügyintézési határidőbe nem számít be. 

Az Ákr. 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(4) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése, valamint Ákr. 50. § (5) bekezdése és 52. § (1) bekezdése alapján 

hatóságunk a döntését ügyintézési határidőn belül hozta meg és annak közléséről is gondoskodott. 

 

Hatóságunk az R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, honlapján 2022. szeptember 14. napján 

közzétette a BK/KTF/06472-7/2022. számú, az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a 

vonatkozó iratokkal – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat 

jegyzőjének. A közleményt 2022. szeptember 14. napjától Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal, 

valamint a Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal Csávolyi Kirendeltségén a hirdetőtábláján 21 

napos időtartamra közzétették, a közlemény levételének napja: 2022. október 4. 

Hatóságunk az eljárás során megküldött iratokról BK/KTF/06472-31/0022. számon közleményt tett közzé 

honlapján.  

Észrevétel – az eljárás lezárásáig – nem érkezett. 

 

* 

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 Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) hivatkozott 

számú megkeresésében szakmai állásfoglalás kialakítására kérte fel hatóságomat Csávoly központú 

szennyvízelvezetési agglomeráció, Csávoly és Felsőszentiván települések szennyvízelvezetése tárgyú előzetes 

vizsgálati dokumentáció elbírálása tárgyában a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése és alapján. 

A vizsgálati dokumentáció a:   

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

download/8a22845f7fcf9559018335ae43a43d56/3238/3006886063942818664/06472-1-

2022_Cs%C3%A1voly%20K%C3%B6zs%C3%A9g%20%C3%96nkorm_szennyv%C3%ADzelv._EVD.zip 

 tárhelyen volt elérhető. 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf9559018335ae43a43d56/3238/3006886063942818664/06472-1-2022_Cs%C3%A1voly%20K%C3%B6zs%C3%A9g%20%C3%96nkorm_szennyv%C3%ADzelv._EVD.zip
https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf9559018335ae43a43d56/3238/3006886063942818664/06472-1-2022_Cs%C3%A1voly%20K%C3%B6zs%C3%A9g%20%C3%96nkorm_szennyv%C3%ADzelv._EVD.zip
https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf9559018335ae43a43d56/3238/3006886063942818664/06472-1-2022_Cs%C3%A1voly%20K%C3%B6zs%C3%A9g%20%C3%96nkorm_szennyv%C3%ADzelv._EVD.zip
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Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy közegészségügyi 

szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, mivel a kivitelezési munkák és az 

ahhoz kapcsolódó beruházások végrehajtása környezet-egészségügyi szempontból káros hatásokat nem okoz. 

 

Szakmai álláspontom kialakításakor figyelemmel voltam a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 

I. táblázat B. oszlopában meghatározott szakkérdésekre, valamint figyelembe vettem a közegészségügyi 

követelmények érvényesítésére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017 (VI. 12.) EMMI rendelet. (IV. 

10.), a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a 

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

távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) 

Korm. rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM–EüM együttes rendelet, a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről” 

szóló 38/2003.(VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet, a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek  fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény és a 

kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény előírásait. 

 

Döntésem elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján zártam ki, valamint e joghelyre 

hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről, figyelemmel az Ákr. 112.§-ában foglaltakra is. 

 

Hatóságom hatáskörét környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése, a fővárosi és megyei 

kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá 

az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Korm r.) 4.§ és13.§ (1) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16.§ (1) bekezdés b) pontja, a Korm. r. 5 §-a és a 2. 

számú melléklete, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 2. § (4)-(5) bekezdése és 1. számú melléklete 

határozza 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 Csávoly központú 

szennyvízelvezetés agglomeráció, Csávoly és Felsőszentiván települések szennyvízelvezetése tárgyú előzetes 

vizsgálat tárgyában kereste meg hatóságomat.  

 

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

továbbiakban: Kötv.) 7.§ (20) pontja értelmében nagyberuházásnak minősül. A beruházó a Magyar Nemzeti 

Múzeum által 2022-ben elkészíttette a tárgyi projekt kapcsán az egyszerűsített előzetes régészeti 

dokumentációt és a feltárási projekttervet. 

 

Figyelembe véve az ebben foglaltakat, illetve a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 43. § (3) bekezdésben foglaltakat, az 

engedély kiadásának örökségvédelmi akadálya nincsen.  

 

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. 
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3. A növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának 

indokolása: 

 

Jelen nyilatkozat a szennyvízelvezetésre (szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére, nyomott távvezetékek 

létesítésére) vonatkozik. A szennyvízkezelésre és elhelyezésre, azaz a szennyvizet befogadó tervezett 

szennyvíztisztító telep és szikkasztó mezők létesítésére, a működési technológiára és a szikkasztás hatásaira 

a rendelkezésre álló előzetes hatásvizsgálat nem terjedt ki. A tervezés során nem hagyható figyelmen kívül a 

tisztított szennyvíz végleges elhelyezésének környező termőföldekre gyakorolt hatása, annak vizsgálata. 

Termőföldre tisztítatlan szennyvíz, nyers iszap nem kerülhet, termőföld szennyvíz szikkasztására nem 

használható. Tisztított szennyvíz, kezelt iszap, a működés során keletkező szennyvíz iszap termőföldön 

történő elhelyezése a talajvédelmi hatóság engedélyével valósítható meg. 

 

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és 

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

valamint az 52.§ (1) bekezdése állapítja meg.  

 

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

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

tartalmazza. 

 

4. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tfvt) 8. § (1) szerint „ Ha az 

ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, 

a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső 

tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb 

minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. 

 

(2)   A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági 

eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a 

tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.” 

 

A  Tfvt  2. §
 
. 19. pontja kimondja, hogy „termőföld: 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) kimondja, hogy „termőföld más célú hasznosításának minősül: a) a termőföld olyan 

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

időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik.”  

 

  A Tfvt. 10. §. 3)  kimondja, hogy „ A termőföld más célú hasznosításával járó engedélyezési, jóváhagyási 

vagy tudomásulvételi (a továbbiakban együtt: engedélyezési) eljárásban érdemi döntés a termőföld más célú 

hasznosításának engedélyezéséről szóló véglegessé vált ingatlanügyi hatósági határozat figyelembevételével 

hozható. Az ingatlanügyi hatóság határozatának hiánya esetén az eljáró hatóság az engedélyezési eljárását 

felfüggeszti.” 

A Tfvt. 2.§. 5. pontja kimondja, hogy e törvény alkalmazásában „földvédelmi eljárás az ingatlanügyi 

hatóság által, ügydöntő hatóságként vagy szakhatóságként lefolytatott olyan hatósági eljárás, amely a 

termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatására, illetve a termőföld más célú hasznosításának 

engedélyezésére irányul.”   

A Tfvt. 2.§. 5a. pontja alapján „ földvédelmi szakkérdés vizsgálata: a termőföld mennyiségi védelmére 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés vizsgálata bármely hatósági eljárásban.”  

 

A megyei kormányhivatal hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény  7. §. (1) 

bekezdése és a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Korm. rendelet) 36. §. b) pontja, illetékességét a Korm. 

rendelet 37. §. (1) bekezdésében foglaltak alapozzák meg. 
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5. A területfejlesztési szakkérdésben, így különösen a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálatának 

indokolása: 

 

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. A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi 

követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó 

környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék 

kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, valamint 

építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelését (hulladékgazdálkodással 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. 

szeptember 13. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a Csávoly Község Önkormányzata 

(6448 Csávoly, Arany J. u. 25.)  által előterjesztett, a Csávoly központú szennyvízelvezetési agglomeráció, 

Csávoly és Felsőszentiván települések szennyvízelvezetése 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:  

A tervezett beruházás keretében az érintett településeken gravitációs szennyvíz csatornahálózat létesül, 

melyek egy-egy nyomott távvezeték segítségével vezetik el a keletkező szennyvizeket a Csávoly és 

Felsőszentiván külterületén létesítendő szennyvíztisztító telepre. Jelenleg egyik érintett település sem 

rendelkezik szennyvízelvezető csatornahálózattal. A szennyvízelhelyezés közműpótló berendezések 

alkalmazásával oldható meg. Az elszállításban és kezelésben részesülő szennyvíz aránya alacsony, döntő 

többsége helyben szikkasztással a talajban kerül elhelyezésre. Az agglomeráció hidraulikai 

szennyvízterhelése: 292,1 m
3
/d. 

A települések szennyvízelvezetését többségében gravitációs csatornahálózat kiépítésével, több 

szennyvízelvezetési öblözettel és egy utcában nyomott gyűjtővezeték alkalmazásával valósítják meg. 

A nyomott rendszerű gyűjtővezeték illetve a házi szennyvízátemelők a kedvezőtlen terepadottságokból 

adódó nagy mélységű gravitációs csatornák, illetve további közterületi átemelő létesítésének elkerülése miatt 

kerültek betervezésre, műszaki és gazdasági szempontokat figyelembe véve. 

A települési végátemelőből nyomott vezetéken jut el az összegyűjtött szennyvíz a beruházás keretében 

megvalósuló központi szennyvíztisztító telepre. 

 

A kivitelezés során keletkező hulladékok 

 

Hulladék 

azonosító kód 
Hulladék megnevezése Mennyiség (t) 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 0,08 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 0,08 

15 01 11* 

veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) 

tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, 

ideértve a kiürült hajtógázos palackokat 

0,02 

17 01 01 beton 80 

17 02 03 műanyag 0,3 

17 03 01* szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék 200 

20 03 01 
egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes 

települési hulladékot is 
0,3 
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Az aszfalt hulladékokat, papír és műanyag csomagolási hulladékokat engedélyesnek adják át újrahasznosítás 

céljából. A kommunális hulladékot 110 literes hulladéktároló edényzetben gyűjtik. A hulladék elszállítását a 

közszolgáltató végzi. 

A létesítési fázisban keletkező hulladékok szállítását engedéllyel rendelkező szakcéggel végeztetik. A 

kivitelezés során kitermelt talajt további felhasználás előtt bevizsgáltatják. Amennyiben szennyezett a talaj, 

arra engedéllyel rendelkező hulladéklerakóban kerül ártalmatlanításra. 

 

A üzemelés, üzemeltetés során keletkező hulladékok 

Az üzemelési időben a dugulás elhárítás esetén képződhet hulladék, mely megegyezik a rácsszemét 

hulladékkal (19 08 01), a szennyvízaknából a képződő hulladékot a helyszínen gyűjtőedényzetbe emelik ki 

és a telephelyre szállítják, ahol fertőtlenítés után a rácsszeméttel együtt kerül a regionális hulladéklerakóra. 

Évente várhatóan 100-200 kg hulladék származik dugulás elhárításból és aknatisztításból. 

 

A felhagyás időszakában keletkező hulladékok 

A felhagyáskor a bontással keletkező hulladékokat a hulladékjegyzék szerinti csoportosítás után elkülönítik, 

majd azt engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át. 

 

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 oszlop 18. pontja 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 1. § (1) 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. szeptember 13. napján kelt, 

BK/KTF/06472-10/2022. számú levelével. A vízügyi-vízvédelmi szakhatóság 3500/7761-1/2022.ált számon 

hiánypótlási felhívásra kiadására tett javaslatot, melyet a hatóságunk BK/KTF/06472-18/2022. iktatószámon 

megküldött az ügyfél részére. A kérelmező ügyfél 2022. szeptember 30. napján a dokumentációt a 

hiánypótlási felhívásban foglaltak szerint kiegészítette, melyet hatóságunk megküldött a vízügyi-vízvédelmi 

szakhatóság részére. 

 

A vízügyi-vízvédelmi szakhatóság a 35000/7761-3/2022.ált. számon szakhatósági állásfoglalását megadta. 

A megkeresett vízügyi-vízvédelmi szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

 

A vízügyi-vízvédelmi szakhatóság 35000/7761-3/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező 

részben előírtam. 

 

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Megelőzési és Engedélyezési 

Szolgálat 35000/7761-3/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

I. „Előzmények, előzetes megállapítások 

 

Csávoly Község Önkormányzatának (6448 Csávoly, Arany J. u. 25.) képviseletében a GEMENC BAU 

TOLNA Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7100 Szekszárd., Tinódi u. 7., a 

továbbiakban: Kft.) meghatalmazta a Környezetvédelmi és Informatikai Mérnökség Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (6500 Baja, Szent László utca 105., a továbbiakban: 

Tervező), hogy a „Csávolyi agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása” című KEHOP projekt keretében 

nevében eljárjon. A Kft. meghatalmazásából eljáró Tervező Csávoly központú agglomeráció 

szennyvízelvezetése kapcsán előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett a környezetvédelmi hatóságnál. 

 

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/06472-10/2022. számú, 2022. szeptember 13. napján kelt levelében 

megkereste a BM OKF-et, mint az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vízügyi és vízvédelmi 
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hatóságot.  

 

Tekintettel arra, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezései 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 314/2005. (XII.25.) Korm. 

rendelet) 2. § (1) bekezdés d) pontja szerint a Tervező kapcsolódó létesítményként (a tevékenységet elősegítő, 

kiegészítő, kiszolgáló építmény), ezért BM OKF 2022. szeptember 19. napján 35000/7761-1/2022.ált. számú 

levelében javaslatot tett a környezetvédelmi hatóság számára, hogy hiánypótlásként kérje be a 

szennyvíztisztításra és a szennyvíz ártalommentes elhelyezésére szolgáló kapcsolódó létesítmények tervét. A 

környezetvédelmi hatóság 2022. október 3. napján kelt, BK/KTF/06472-24/2022. számon ismételten 

szakhatósági állásfoglalás kialakítását kérte a BM OKF-től. A környezetvédelmi hatóság megkereséséhez 

csatolta a korábbi hiánypótlásban rögzítettek teljesítése érdekében az „Előzetes vizsgálati dokumentáció 

Csávoly központú szennyvízelvezetési agglomeráció Csávoly és Felsőszentiván települések 

szennyvízelvezetése KEHOP-2.2.2-15-2021-00166 Tényállás tisztázása” című dokumentumot. 

 

A „Csávolyi agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása”, mint KEHOP-2.2.2-15-2021-00166 azonosító 

számú 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) 1. melléklet 2. táblázat 85m. pontja értelmében 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás. 

 

A tervezett beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. számú mellékletének 316q. sorában 

rögzítettek szerint KEHOP forrásból valósul meg és a Telep fejlesztéséhez szervesen kapcsolódik. 

 

A környezetvédelmi hatóság által mellékelt EVD-t szaktervezőként a Tervező készítette el 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 a BM OKF-t jelöli ki.  

A BM OKF a szakhatósági állásfoglalása kialakítása során figyelemmel volt a Magyarország 2021. évi 

vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozatának (a továbbiakban: VGT3) 

mellékletében foglaltakra is. 

 

 

 

II. A tervezett beruházással kapcsolatos megállapítások 

 

Csávoly és Felsőszentiván településeken a szennyvízelhelyezés jelenleg közműpótló berendezések 

alkalmazásával történik. A közműpótló berendezések egy kis része zárt szennyvíztároló, jelentős részük 

azonban szikkasztó gödör/medence, ahonnan a szennyvíz a talajba szivárog. 

 

Az EVD alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás a területrendezési tervekkel összhangban, a 

szennyvízelvezetés biztosítása érdekében KEHOP forrásból valósul meg és a szennyvíztisztító telep (a 

továbbiakban: Telep) fejlesztéséhez szervesen kapcsolódik. 

 

Az érintett települések összes lakosszáma 2021-ben a KSH által szolgáltatott adatok szerint 3.348 fő (3.820 

LE), ami településenként az alábbiak szerint oszlik meg:  

- Csávoly:  1.622 fő 

- Felsőszentiván:  1.726 fő 
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Csávoly agglomerációjában közcsatornán összegyűjtött kommunális szennyvizeinek és a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvizeinek (NKÖHSz) tisztítására új technológiájú Telep épül. A fajlagos 

szennyvíz kibocsátás így 89,0 liter/fő/nap. A Telep tisztító kapacitás Q= 340,0 m
3
/ nap. 

 

A tervezett beruházás keretében az érintett településeken gravitációs szennyvízelvezető csatornahálózat 

létesül, melyek egy-egy nyomott távvezeték segítségével vezetik el a keletkező szennyvizeket a Csávoly és 

Felsőszentiván külterületén létesítendő Telepre. A tisztított szennyvíz nyomott vezetéken jut el a tervezett új, 

korszerű kavicságyas-drénes, illetve a vegetációs időszakban nyárfás területre, ahol az ártalommentes 

elhelyezés történik. 

 

A tervezett beruházás az érintett települések kommunális szennyvizeinek összegyűjtését és továbbítását 

szolgáló vízilétesítmények létesítésére irányul.   

 

Csávoly település szennyvízelvezető csatornahálózata 7 öblözetre tagolódik, melyek öblözetekben 

gravitációsan összegyűjtött szennyvizeket az öblözet mélypontjain elhelyezett átemelő aknákba gyűjtik. Az 

átemelőkből nyomott vezetékek továbbítják a szennyvizet a végátemelő felé. A településen keletkező szennyvíz 

a SZ-1 jelű végátemelőből nyomott vezetéken keresztül kerül a Telepre.  

 

Felsőszentiván település szennyvízelvezető csatornahálózata 8 öblözetre tagolódik, melyek mélypontján 

átemelők helyezkednek el. A FÁ-1 jelű végátemelőre csatlakozva a FNY-1 távvezetéken jut a település 

szennyvize a Telepre. A településen bizonyos ingatlanok bekötési szintje miatt házi átemelőket terveztek 

elkerülve a gravitációs csatorna nagy mélységben történő elhelyezését.  

 

Az érintett településeken a domborzati viszonyokat figyelembe véve alábbi vízilétesítményeket tervezik 

megvalósítani: 

 

Létesítmény típus 
Mennyiség 

Csávoly Felsőszentiván Összesen 

gravitációs csatorna 11.099,5 fm 12.538 fm 23.637,5 fm 

szennyvíz nyomóvezeték 

DN 110 (PE100 SDR17) 
1.598,4 fm 1.304,8 fm 2.903,4 fm 

szennyvíz nyomóvezeték 

DN 90 (PE100 SDR17) 
2.754,2 fm 3.228,7 fm 5.982,9 fm 

átemelő Ø2,00m beton 7 db 8 db 15 db 

házi átemelő 0 db 19 db 19 db 

gravitációs bekötés 794 db 797 db 1301 db 

bekötés összesen 794 db 816 db 1610 db 

A Telepre, mint kapcsolódó beruházásra tervezett szennyvíztisztítási technológia és ártalommentes elhelyezés 

összefoglaló ismertetése: 

 

 

A Tervező a tisztított szennyvíz minőségi követelményeit az alábbiak szerint határozta meg: 

 

A tervezett minőségi paraméterek (koncentráció mértékek): KOIcr (mg/l) 75, BOI5 (mg/l) 25, NH4-N (mg/l) 

5, öN (mg/l) 25, öP (mg/l) 5, SZOE (mg/l) 15, öLA (mg/l) 50. 

 

A szennyvíztisztítási technológia elemei monolit betonból készült kombinált vasbeton műtárgyban 

helyezkednek el, amelyekhez szervesen kapcsolódnak a technológiát kiszolgáló helyiségek.  

 

Az üzemviteli szociális blokk külön épületben helyezkedik el. A településekről külön-külön nyomócsövön 

érkező nyers szennyvíz mennyiségmérés után a mechanikai tisztítást végző gépi rácsra, majd a homokfogó 

berendezésre folyik.  

 

A mechanikai tisztítási fokozat után a szennyvíz a kiegyenlítő medencébe folyik, ahonnan a szennyvizet 

átemelő szivattyúk emelik a biológiai fokozatra. A biológiai tisztítást két, szakaszos (SBR) működésű 

eleveniszapos reaktor végzi.  
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A szennyvíztisztító az SBR reaktorokon kívül kiegyenlítő, sűrítő (2 db), és fertőtlenítő/puffer medencét 

tartalmaz.  

 

A szennyvíztisztítóba beszállított NKÖHSZ a szivattyúvédelmi kézi durva rácson át a telepi átemelőbe folyik, 

majd onnan a mechanikai fokozatra kerül átemeléssel. A tisztítás során képződő fölösiszap sűrítés után 

víztelenítésre kerül.  

 

A szennyvíz tisztítása során az alábbi egységek képezik a tisztítás-technológiát:  

1) Gépi-kézi rács lyukmérete 3 mm, anyaga korrózióálló acél. A rácson leválasztott rácsszemét műanyag 

zsákkal bélelt kerekes kukába esik. A rács önálló vezérléssel rendelkezik. A rácsszemét és homok telepi 

átmeneti tárolása két fedhető kivitelű 4 m
3
 térfogatú konténerben történik.  

2) Homokfogó: A homokfogó berendezés anyaga korrózióálló acél. A leválasztott homokot a fűtött kihordó 

csiga műanyag zsákkal bélelt kerekes kukába juttatja.  

3) Kiegyenlítő medence: Feladata a szennyvíz mennyiségi-, minőségi kiegyenlítése. A mechanikailag 

tisztított szennyvizet két merülő motoros szivattyú nyomja a technológiai folyamatnak megfelelően az 

SBR reaktorokba. A medence keverése időszakonként (vezérelve) durvabuborékos levegőztető elemekkel 

tervezett.  

4) SBR eleveniszapos reaktor: A szennyvíztisztító telep két azonos felépítésű szakaszos működésű reaktort 

tartalmaz. Ezek végzik a szennyvíz szervesanyag tartalmának biológiai tisztítását, valamint a nitrogén 

és foszfor tartalom részleges eltávolítását. A reaktorok merülő motoros keverővel kevertek. A keverő egy 

ciklusban 90,0 percet üzemel. 

A reaktor a ciklus fázisainak megfelelően anaerob, anoxikus, aerob térként, valamint ülepítőként 

funkcionál. A levegőztetett térben tányéros levegőztető elemek helyezkednek el, amelyek a baktériumok 

oxigénigényét biztosítják. 

5) Fertőtlenítő medence: A tisztított szennyvíz a fertőtlenítőbe/puffer medencébe folyik, a fertőtlenítés 

hatósági elrendelése esetén a dekantálással egy időben hypó adagolására kerül sor. 

 

A szennyvíztisztítási technológiát iszapkezelés, sűrítés és víztelenítés egészíti ki.  

 

A nyers szennyvíz foszfor tartalmából biológiai úton 18,8 g/m
3
-t távolítanának el a fölösiszapba. A tisztított 

szennyvízre előirt 5,0 g/m
3
 koncentráció eléréséhez a Tervezői számítások szerint nem szükséges szimultán 

vegyszeres kicsapatás. Abban az esetben, ha nem érik el az előírt foszfor határértéket, úgy az SBR reaktorba 

a levegőztetési ciklusok második órájában vas-só adagolást terveztek. Tervező betervezett egy 1.500 liter 

térfogatú vegyszertárolót (kármentővel) és két Q1 = 1,51–7,6 liter/óra teljesítményű vegyszerszivattyút. 

 

A Telep vízellátása és csapadékvíz elvezetése a helyi környezeti viszonyoknak megfelelő lesz. 

 

A hiánypótlásban a Tervező a szennyvíztisztításhoz kapcsolódó ártalommentes elhelyezésre vonatkozóan 

kétféle műszaki megoldást ismertetett.  

 

A téli időszakban a talaj szikkasztó és vízbefogadó képességét kihasználva kavicságyas-drénes megoldást 

terveznek, míg a nyári vegetációs időszakban nyárfás területre vezetik a tisztított szennyvizet. 

 

Az érintett földtani közeget és a „k” szivárgási tényezőt két furatban vizsgálták, az 1. számú furatban 0,6-3,7 

m között finom homokos durva iszapot azonosítottak, a „k” tényezők értékei: 1,0-3,1x10
-7

, és 4,0x10
-5

. 

 

A 2. sz. furatban 0,5-3,9 m között finom homokos durva iszapot, míg 3,9-5,0 m között finom homokot 

azonosítottak. A „k” tényezők: 0,5-3,9 m között 1,4-2,3x10
-7

, míg 3,9-5,0 m között a „k” tényező 4,0 x 10
-5

. 

 

A feltárási adatok alapján történő számítások szerint a bemutatott szennyvíz mennyiséghez 6.120-8.840 m
2
-

nyi szikkasztófelület szükséges. Tehát kb. 3 hektáros területrészből ennyi területet kell kavicságyas-drénes 

rendszerrel elkészíteni, hogy a téli időszakban is tudjanak szikkasztani.  

 

A Tervező számításai szerint a talajbiológiai tisztítás során a BOI5 lebontáson túl, az ammónia jelentős része 

elpárolog, ill. a talajban nitrifikálódik, majd mélyebbre szivárogva a nitrát (NO3) denitrifikálódik. 
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A maradék területet árkos rendszerrel tervezik elkészíteni, ahol a nyárfák között elvezetett tisztított szennyvíz 

elszikkad, illetve a nyárfák a tápanyagokat felveszik.  

 

A Tervező szerint a tervezett elhelyezési rendszer okán nem kell számítani a felszín alatti vizek szennyezésére, 

a talajvizek 5 m mélységig nem jelentkeztek. 

 

Szennyvíz tisztítása és elhelyezése: 

A tervezett beruházás végrehajtása során technológiai szennyvíz nem keletkezik. 

 

Vízellátás, víztisztítás: 

A tervezett beruházás végrehajtása során létesítendő átemelőket ivóvízbekötéssel kell ellátni a legközelebbi 

vízhálózat felől. 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

A terezett beruházás csapadékvíz elvezetés szempontjából nem releváns.  

 

Felszíni vizek: 

A beruházás szerint Felsőszentiván területén a nyomott vezetékek irányított fúrással fogják keresztezni a 

Bokodi-Kígyós-csatornát és a Szekeres-csatornát, Csávoly területén a Csávolyi-csatornát gravitációsan és 

nyomott vezetékkel egyaránt munkaárokban keresztezik, mivel a csatorna jelentősebb mélységben kerül 

átvezetésre a falu alatt. 

A Csávolyi-csatorna, a Szekeres-csatorna és a Bokodi-Kígyós-csatorna kis vízhozamú, túlterhelt állapotú 

vízfolyások. 

Tekintettel arra, hogy felszíni vízi befogadó a közelben nem áll rendelkezésre, ezért a tisztított szennyvíz 

utótisztítására és ártalommentes elhelyezésére kombinált műszaki megoldás került kidolgozásra. 

A felszíni vizek tekintetében szennyvízkibocsátás nem lesz és a szennyvíztisztító közelében felszíni víz 

(vízilétesítmény) nincs, ezért a felszíni vizek védelme megfelelő, jelentős környezeti hatás nem várható. 

 

Felszín alatti vizek: 

A VGT3-ban rögzítettek alapján az Alsó-Tisza jobb part alegységhez tartozik felszín alatti vizek tekintetében 

sekély porózus leáramlással.  

Az érintett települések a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen helyezkednek el. Az 

érintett települések területén a szennyvízszikkasztás miatt „nitrátos” a talajvíz, azaz a talajvíz nitrát, nitrit és 

ammónium-tartalma meghaladja a „B” szennyezettségi határértéket, a tervezett beruházással érintett 

belterületek nitrátérzékeny területek. 

A tervezett beruházás minimális vízhasználatot igényel (tartálykocsiban szállítják a helyszínre), vízvédelmi, 

vízgazdálkodási érdeket nem sért, nem veszélyeztet.  

A Telepen a technológiai műtárgyak, épületek, térburkolatok és a hozzá kapcsolódó vezetékek, csatornák 

biztosítani fogják, hogy a felszín alatti vizek szennyeződése kizárható legyen, viszont a tisztított szennyvizek 

(visszamaradó szennyezőanyagok) elhelyezése során - különösen a téli üzemmódban – a talajon történő 

elhelyezés és talajban történő szikkasztás (közvetett bevezetés) miatt a földtani közeg szennyezése nem 

zárható ki, viszont annak valószínű mértéke nem jelentős. 

A nyári időszaki nyárfás elhelyezés esetén a talaj és a növényzet további szennyezőanyag (tápanyag) 

kivonása olyan mértékű lehet, hogy a felszín alatti vizek szennyezőanyag terhelése szinte teljesen kizárható. 

A tervezett telephely műszaki kialakítása megfelel a tervezett létesítmények rendeltetésszerű használatának 

továbbá megakadályozza, hogy a tisztított szennyvizekben található szennyező anyagok a földtani közeget 

jelentősen terheljék, illetve a felszín alatti vízbe kerüljenek.  

 

Vízbázis védelem: 

A beruházási terület a Tiszába folyó Ferenc-csatorna (126 km, 4865 km
2
) magyarországi vízgyűjtő 

területéhez (1632 km
2
) tartozik a kistáj nagyobb, Ny-i része. Itt két nagyobb vízfolyása van: az Igali-

főcsatorna (40 km, 297 km
2
), ami a Baja-Bezdáni-tápcsatornába (47 km, 571 km

2
) torkollik és a Kígyós-ér 

(70 km, 1050 km
2
), amely a Ferenc-csatornába folyik. A kistáj K-i része már a Körösérifőcsatorna (77 km, 

805 km
2
) hazai vízgyűjtőjéhez (457 km

2
) tartozik, és vele közvetlenül a Tiszába folyik le. Száraz, vízhiányos 

terület. A területről főleg becsült vízjárási adatok vannak. A Kígyós-ér 6,5 m
3
/s vízhozamra van kiépítve, ami 

ritkán, nyár elején szokott bekövetkezni. A száraz környezetben viszonylag sok az állóvíz. 10 természetes tava 
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azonban csak 34 ha felszínű, amiből a katymári Fehér-tó 15 ha-t foglal el. A 11 különféle tározó és halastó 

500 ha területű. Közülük a Kelebia melletti halastó (216 ha) a legnagyobb.  

A „talajvíz" mennyisége nem jelentős.  

Az artézi kutak mélysége általában meghaladja a 100 m-t, sokszor a 200-at is. Vízhozamuk többnyire 

jelentékeny. Gyakran nagy a vas-, sőt az arzéntartalmuk is. 

 

A tervezési terület VGT3 alapján sp.2.16.1. jelű Alsó-Tisza jobb part alegység Kígyós vízgyűjtő (víztest 

kódja: AIQ590) területéhez tartozik.  

A tervezett beruházással érintett területen található a csávolyi vízmű és a felsőszentiváni vízmű közüzemi 

vízbázisa. A vízműkutak mélyfúrásúak, a porózus víztestre települtek, a felszíni szennyeződésektől a geológiai 

felépítés miatt (vízzáró rétegek) megfelelően védettek. 

A hiánypótlás szerint a Telep üzemelő-, illetve távlati vízbázis határozattal kijelölt védőterületét nem érinti. 

Az EVD-ben rögzítettek alapján megállapítható, hogy haváriamentes időszakban a szennyvízelvezető 

hálózatból semmilyen terhelés nem éri a felszín alatti vizet. 

 

Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások: 

A tervezett beruházás vízfolyással érintett szakaszait irányított fúrással tervezik keresztezni A 

szennyvízelvezető hálózat az üzemeltetése során nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz- és a 

jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

A Telep, továbbá a tisztított szennyvíz elhelyezési területe nagyvízi medret nem érint, ezért a tevékenység az 

árvíz- és a jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

 

A tisztított szennyvíz elhelyezése során vízellátásra nincs szükség, szennyvíz és csapadékvíz elvezetésre nem 

kell sort keríteni. 

Az EVD előzetes becslése alapján rögzíti a tervezett szennyvízelvezető csatornahálózat létesítése, működése 

és felhagyása során az egyes környezeti elemekre várhatóan gyakorolt hatásait, mely szerint a tervezett 

beruházásnak a felszíni vizekre nincs, a felszín alatti vizekre is csak havária esetén lehet hatása. 

 

A tervezett beruházás környezetvédelmi céllal létesül. A tervezett beruházás területén az eddig elszikkasztott, 

talajba, talajvízbe engedett/szivárogtatott szennyvizek szervezett és környezetbarát elvezetésével lényegesen 

csökken a talaj és a legfelső talajvíz, közvetve a mélyebb vízadó réteg(ek) szennyező anyag terhelése, ezáltal 

tovább csökkenthető a jelenlegi „magas” talajvízszint is. 

 

III. A vízvédelmi előírások szakmai indokolása 

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 tervezett szennyvízelvezető hálózat telepítése, működésének megvalósulása (üzemeltetése) és 

felhagyása (amely a közcélokat szolgáló szennyvízelvezető hálózat esetében nem is reális alternatíva), 

kapcsán nem várhatóak jelentős környezeti hatások. 

 

Az esetlegesen bekövetkező havária esetén a szennyezőanyag terjedése ellen azonnal intézkedni kell. Az 

elfolyt szennyezőanyagokat az átitatott közeggel együtt zárt tároló edénybe kell gyűjteni és a veszélyes 

hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 

előírásai alapján kell kezelni. 

 

Figyelembe kell venni továbbá a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat, miszerint a 

felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak a felszín alatti víz, 

földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével 

végezhető. 

 

A vízügyi hatóságtól elvi vízjogi engedély kérhető a létesítmény 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 
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(vízjogi üzemeltetési engedély) és a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).  

 

A tervezett beruházás megvalósítása és üzemelése esetén az elvárható legnagyobb gondossággal fognak 

eljárni, azonban a legnagyobb elővigyázatosság mellett is szennyező anyag kerülhet a talajra, 

munkaterületre, felszíni vízbe, ilyen esetben a környezethasználó a Kvt. 8. § (2) bekezdése alapján köteles 

gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott 

környezet helyreállításáról.  

 

A fentiek érdekében a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) 

Korm. rendelet szerinti intézkedéseket meg kell tennie és az illetékes hatóságokat értesítenie kell, a Kvt. 4. § 

30. pontjába elővigyázatosság elvére tekintettel a rendelkező rész II.1. – 4. pontjaiban tettem előírást. 

 

A vízjogi létesítési engedély alapján megépített vízilétesítmények használatba vételével kapcsolatos előírást a 

Vgtv. 28/A § (1) bekezdés b) pontja alapján tettem meg. A rendelkező rész II. 5. és II. 6., valamint a II. 10. és 

II. 11. pontjában a vízimunkák és vízilétesítmények megvalósításával kapcsolatban előírtam, hogy azok csak 

vízjogi létesítési engedély birtokában építhetők meg, illetve üzemeltethetőek és szüntethetőek meg.  

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/A §-ában rögzíti, 

hogy az engedélyezési eljárás a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet  3. számú mellékletében meghatározott 

olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben 

meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben a tevékenységre 

megállapított feltétel nem teljesül, az engedély iránti kérelemnek része a környezeti hatások jelentőségének 

vizsgálatára szolgáló - a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben meghatározott - adatlapnak megfelelő 

adattartalom. 

A Kvt. 66. § (5) bekezdésére, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 

22.) Korm. rendelet 5/A §-ára figyelemmel a rendelkező rész II. 7. pontjában előírtam, hogy amennyiben a 

vízjogi engedélyköteles vízilétesítmények megvalósításához szükséges vízjogi létesítési engedély műszaki 

tartalma az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott tervezett környezethasználat műszaki tartalmától 

eltér, úgy az előzetes vizsgálati dokumentációban foglalt hatásbecslést felül kell vizsgálni és a változások 

hatásait újból be kell mutatni, hogy a környezeti hatások jelentősége ismételten megítélhető legyen. 

 

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre 

vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 147/2010. 

(IV.29.) Korm. rendelet) 18. § (4) bekezdése kimondja, hogy a szennyvízhálózat létesítésével, bővítésével 

egyidejűleg gondoskodni kell az összegyűjtött települési szennyvizek megfelelő tisztításáról, elvezetéséről, 

illetve ártalommentes elhelyezéséről is. Ezért előírtam, hogy a szennyvíztisztító és az ártalommentes 

elhelyezést biztosító telep üzembe helyezése előtt tilos a szennyvízelvezető hálózatot üzemeltetni. A Kvt. 4. §-

ban megfogalmazott elővigyázatossági elvvel összhangban előírtam, hogy – az esetleges környezetszennyezés 

megelőzése céljából - a tervezett vízilétesítmények üzembehelyezéséig a jelenlegi települési szennyvízkezelést 

meg kell tartani. A fentiekre figyelemmel írtam elő a rendelkező rész II. 8. pontjában foglaltakat. 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése rögzíti, hogy szennyező anyag elhelyezése, a 

földtani közegbe történő közvetett és közvetlen bevezetése engedélyköteles tevékenység. 

 

Ugyanezen § (2) bekezdése alapján amennyiben az (1) bekezdés szerinti tevékenység engedélyezése nem 

tartozik más hatóság hatáskörébe, akkor a tevékenység engedélyezésére a vízvédelmi hatóság jogosult. 

A fentiek, valamint a hiánypótlásban rögzített műszaki adatok (tisztított szennyvizek szikkasztása) alapján 

írtam elő a rendelkező rész II. 9. pontjában foglaltakat. 

Új előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására kizárólag akkor van szükség, ha a változás kapcsán a környezeti 

hatások jelentőségében lényeges módosulás állna be. 

 

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

KvVM rendelet melléklete alapján a tervezési területen lévő települések érzékeny felszín alatti vízminőségi 

területen találhatók. 

 

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

illetve vízjogi üzemeltetési engedély birtokában üzemeltethető.  

 

A 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 VGT3-ben előírt célkitűzések, továbbá 

intézkedések megvalósítását sem akadályozza. 

 

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy tervezett beruházás az árvíz és a jég levonulására, 

a mederfenntartásra káros hatást nem gyakorol, a VGT3-ban megfogalmazott célkitűzésekkel megegyezik. 

 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.  

 

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

szennyvízelvezető hálózat, 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.” 

 

* 

 

Az eljárás megindításáról a BK/KTF/06472-12/2022. számú levéllel tájékoztatott területileg illetékes 

természetvédelmi kezelő, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az eljárás során nyilatkozatot nem tett, 

kifogást nem emelt. 

 

Az eljárás megindításáról a BK/KTF/06472-12/2022. számú levéllel tájékoztatott Alsó-Duna-völgyi Vízügyi 

Igazgatóság, mint a kizárólagos állami tulajdonban lévő felszíni vizek és a felszín alatti vizek kezelője 1504-

014/2022. számon az alábbi nyilatkozatot tette: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/KTF/06472-25/2022. iktatószámú levelében értesítette 

igazgatóságunkat, hogy Csávoly Község Önkormányzata (6448 Csávoly, Arany J. u. 25.) képviseletében 

eljáró GEMENC BAU TOLNA Építőipari és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.) meghatalmazása 

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

László u. 105.) 2022. szeptember 8-án előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet nyújtott be 

Csávoly és Felsőszentiván települések szennyvízelvezetésével kapcsolatban.  

A kérelemre vonatkozóan igazgatóságunk 1504-012/2022. iktatószámú levelében tájékoztatást adott arról, 

hogy a megkereséssel kapcsolatban nem áll módjában megalapozott szakmai véleményt alkotni, mivel az 

ahhoz csatolt dokumentációk a tisztított szennyvizek elhelyezésének tekintetében ellentmondó adatokat 

tartalmaztak. Az ügyfél az észrevételek alapján hiánypótlást nyújtott be, melyről BK/KTF/06472-25/2022. 

számú levelében értesítette igazgatóságunkat.  

 



21 

 

 

 

A benyújtott hiánypótlás internetes elérhetőségének megadásával igazgatóságunk véleményét kérte tárgyi 

ügyre vonatkozóan, melyet az alábbiakban adunk meg:  

 

Az elsődleges megkereséshez két dokumentum lett csatolva, melyek közül a KörIM Kft. által készített előzetes 

vizsgálati dokumentáció (munkaszám: KÖBM000994) a tisztított szennyvizek elhelyezésének módjaként a 

szikkasztást, nyárfás elhelyezőtelepet tartalmazta, a Czepek Gyula tervező által készített másik 

tervdokumentáció szerint viszont a tisztított szennyvizek a Szekeres-csatornába kerültek bevezetésre. Mivel a 

hiánypótlás keretében megküldött, KörIM Kft. által készített tényállást tisztázó dokumentáció továbbra is a 

tisztított szennyvizek szikkasztását tartalmazza, a kérelem véleményezése során a Szekeres-csatornába 

történő bevezetést tárgytalan, elvetett megoldásnak tekintjük. 

 

A kiegészített dokumentációval kapcsolatban megállapítjuk, hogy az a napi szennyvízmennyiség tekintetében 

ellentmondásokat tartalmaz (egyszer 340 m3/d, máskor 390 m3/d), ami az elhelyezéshez szükséges terület, 

illetve a szikkasztási vízborítottság számítása során kisebb számszaki hibákat eredményezett, melyeket a 

vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációban rendezni szükséges.  

 

Meg kívánjuk továbbá jegyezni, hogy a kiegészítésként benyújtott dokumentáció 15. oldala szerint a Csávoly 

és Felsőszentiván településeken található vízműkutakhoz „… nincs még ADUVIZIG által kijelölt és 

elfogadott védőtávolság rendelve” megállapítás nem tényszerű, mivel a védőterület kijelölésére vonatkozó 

határozatot a vízügyi hatóság adja ki, az abban foglalt kötelezettségeket pedig engedélyesnek kell 

megvalósítani.” 

 

 

* 

 

Hivatalunk a 2022. szeptember 13. napján kelt, BK/KTF/06472-9/2022. számú levelével – figyelemmel az R. 

2021. május 29. napján módosult 1. § (6b) bekezdésére, különös tekintettel a telepítés helyével, a 

településrendezési eszközökkel kapcsolatos esetleges kizáró okokra – megkereste a tevékenység telepítési 

helye szerinti települések (Csávoly és Felsőszentiván) önkormányzatát. 

 

 

Csávoly Községi Önkormányzat Polgármestere CS/147-24/2022. számon az alábbi nyilatkozatot tette a 

megkeresésre: 

„Hivatkozva fenti számú nyilatkozatkérésére tájékoztatom, hogy a Csávoly központú szennyvízelvezetési 

agglomeráció, Csávoly és Felsőszentiván települések szennyvízelvezetése tárgyú előzetes vizsgálat iránti 

eljárásában Csávoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csávoly Község Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló módosított 3/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelet - különös tekintettel a telepítés 

helyével -, kizáró okokról nem rendelkezik.” 

 

 

 

Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője FSZ/160-18/2022. számon az alábbi nyilatkozatot 

tette a megkeresésre: 

 

„Hivatkozva fenti számú nyilatkozatkérésére tájékoztatom, hogy a Felsőszentiván Községi Önkormányzat 

nem alkotott helyi építési szabályzatot, helyi településrendezési eszközzel nem rendelkezik.” 

 

* 

 

Várható környezeti hatások 

 

Országhatáron átnyúló környezeti hatás 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott, az egyes környezeti elemekre kifejtett környezeti 

hatások, valamint hatásterületek figyelembevételével, a beruházáshoz kapcsolódóan nem várható 

országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezése. 
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Létesítés hatásai: 

A beruházás Csávoly és Felsőszentiván települések teljes belterületét érintik. Csávoly településén 6 db 

közterületi és 1 db végátemelő aknát, míg Felsőszentiván településén 8 db közterületi és szintén 1 db 

végátemelő aknát építenek ki. Felsőszentiván településén egyes ingatlanok bekötési szintje miatt 19 db házi 

szennyvízátemelő aknát helyeznek el. 

A szennyvíztisztító telepet a két település között tervezik kiépíteni. A legközelebbi lakó ingatlanok 

szennyvíztisztító teleptől Csávoly belterületén 960 m-re, Felsőszentiván belterületén 800 m-re helyezkednek 

el. 

A szennyvízelvezető hálózat kivitelezésének időszakában átmeneti levegőminőség romlás a földmunkák 

(munkaárok nyitása földmunkagéppel és ezzel párhuzamosan a kitermelt föld deponálása), az irányított 

fúrás, a munkaárkok kialakítása (ágyazati anyag terítése és tömörítése), a humuszos feltalaj visszahelyezése, 

valamint az aszfaltozott utak helyreállítása és új aszfaltburkolatok kialakítása során jelentkezik. Az építési 

tevékenység környezeti levegőre való hatása a tehergépjárművek és a munkagépek füstgáz kibocsátásából és 

az általuk felvert por mennyiségéből származhat. Az építési munkák során nagyobb mértékű 

gépjárműforgalommal az ágyazati anyag, a gravitációs és a nyomott csővezetékek, az előre gyártott beton 

aknaelemek helyszínre szállításakor és daruzásakor, illetve az aknák területéről kikerülő földmennyiség, a 

feltört beton és aszfaltréteg elszállításakor kell számolni. A kivitelezés fázisában a porkibocsátást a deponált 

anyagok fedésével csökkentik, talajkitermelés során a területet folyamatosan nedvesítik, a kis szemcseméretű 

anyagokat ponyvával ellátott tehergépkocsival szállítják, illetve erős szélben talajkitermelést nem végeznek. 

A szennyvíztisztító telep építése során szálló porkibocsátás a talaj kitermelése, a tehergépkocsik és 

munkagépek mozgása, valamint a terepfeltöltés során jelentkezik. 

 

Üzemelés hatásai: 

A szennyvízelvezető hálózat zárt kivitelű, így az üzemelés alatt levegőterhelő hatás nem várható. A 

dokumentációban foglaltak alapján minimális bűzkibocsátás a közterületi szennyvízátemelő aknák és a 

végátemelő aknák működéséből származhat. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében a közterületi 

szennyvízátemelő aknákhoz és a végátemelő aknákhoz azonos műszaki paraméterekkel rendelkező, 1-1 db 

biofilter csatlakozik. 

Biofilter főbb műszaki adatai 

Töltet felülete  0,5 m² 

Töltet vastagság  90 cm 

Töltet anyaga polietilén 

 

A házi szennyvízátemelő aknákba érkező szennyvizek továbbítását az aknákban elhelyezett 1-1 db 

szennyvízszivattyú biztosítja, lecsökkentve a szennyvíz tartózkodási idejét az átemelő aknákban, és 

mérsékelve ezáltal a szaghatást. 

 

Hatásterület: 

A szennyvízelvezető hálózat és a szennyvíztisztító telep építése során a legjelentősebb hatótényező a talaj 

kitermelése és a szállítójárművek, valamint a munkagépek építési területen történő mozgása. A 

dokumentációban alkalmazott terjedésmodellezés alapján a szennyvízelvezető hálózat kivitelezésének 

becsült hatásterülete nitrogén-oxid vonatkozásában a napi munkaterület (5 x 50 m) határától számított 39 m. 

A szennyvíztisztító telep építésének hatásterülete nitrogén-oxid esetében a napi munkaterület (10 x 10 m) 

határától számított 299 m. A dokumentációban foglaltak szerint a szennyvíztisztító telep kivitelezésének 

levegőterhelő hatása tehát nem éri el a lakott területet. 

 

A bűzre vonatkozó hatásterület a közterületi szennyvízátemelő aknáktól és a végátemelő aknáktól – a 

levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14) VM rendelet 2. sz. mellékletének 3. sz. táblázatában megadott tervezési 

irányérték (1,5 SZE/m3) alapján – számított 7 m. A közterületi szennyvízátemelő aknákhoz és a végátemelő 

aknákhoz legközelebb eső védendő épületek távolsága az alábbiak szerint alakul: 
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Település 

megnevezése 

Átemelő akna 

megnevezése 

Legközelebbi védendő 

épület 

Az átemelő akna 

távolsága a védendő 

épülettől (m) 

Csávoly 

CS-1 végátemelő akna Árpád u. 2. 20 

CS-2 közterületi átemelő 

akna 
Árpád u. 42. 20 

CS-3 közterületi átemelő 

akna 
Széchenyi u. 101. 31 

CS-4 közterületi átemelő 

akna 
Arany J. u. 6. 8 

CS-5 közterületi átemelő 

akna 
Bem u. 6. 44 

CS-6 közterületi átemelő 

akna 
Kossuth L. u. 2. 8 

CS-7 közterületi átemelő 

akna 
Szent I. u. 64. 25 

Felsőszentiván 

F-1 végátemelő akna Szabadság u. 81 és 79. 11 és 11 

F-2 közterületi átemelő 

akna 
Hunyadi J. u. 54. 8 

F-3 közterületi átemelő 

akna 
Zöldfa sor 12. 13 

F-4 közterületi átemelő 

akna 
Rákóczi u. 2. 13 

F-5 közterületi átemelő 

akna 
Rákóczi u. 45. és 43. 17 és 20 

F-6 közterületi átemelő 

akna 
Bem u. 58. 32 

F-7 közterületi átemelő 

akna 
Bem u. 2. 128 

F-8 közterületi átemelő 

akna 
Petőfi telep 40 

 

A dokumentációban leírtak szerint a házi szennyvízátemelő aknák esetében műszaki kialakításuknak 

köszönhetően bűzkibocsátással nem kell számolni, ezért levegőtisztaság-védelmi hatásterületük nem került 

meghatározásra. 

 

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 a szennyvíztelep 

határától – a 4/2011. (I. 14) VM rendelet 2. sz. mellékletének 3. sz. táblázatában megadott tervezési 

irányérték (1,5 SZE/m
3
) alapján – számított 149 m, mely a lakott területeket nem érinti. 

A tisztított szennyvizet fagymentes időszakban árkos rendszerben, míg téli időszakban felszín alatti 

dréncsöveken keresztül a telephely körüli nyárfás szikkasztón helyezik el. A dokumentációban leírtak szerint 

a tisztított szennyvíz szagkoncentrációja már csekély (20-500 SZE/m
3)

, melynek hígulása néhány tíz méter 

után megtörténik. A nyárfás szikkasztó szagvédelmi hatásterületét maximum 50 m távolságban becsülték 

meg, a hatásterület nem érint lakott területeket. 

 

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. Az üzemelés alatt a gravitációs és nyomott csővezetékekben 

bekövetkező dugulás, illetve csőtörés átmeneti jelleggel bűzkibocsátással járhat. 
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Éghajlatváltozás: 

A dokumentáció vizsgálja a tevékenység és az éghajlatváltozás kapcsolatát. A projekt elsősorban a viharos 

időjárási eseményekkel, a téli átlaghőmérséklet növekedésével, és a csapadék intenzitásának növekedésével 

szemben érzékeny. A villámlás elektromos meghibásodásokat okozhat a szivattyúkban és a 

szennyvíztisztítás vezérlésében. A nagyobb és gyakoribb esőzések növelhetik a szennyvíztisztítóba 

esetlegesen bejutó csapadékvíz mennyiségét, mely a szennyvíztisztító kapacitásának leterhelését 

eredményezi, ezáltal csökkenti a szennyvíztisztítás hatásfokát. A műtárgyak és elektromos berendezések 

rendszeres karbantartásával, folyamatos műszaki állagmegóvásával a kedvezőtlen időjárási eseményekkel 

szembeni alkalmazkodást segítik elő. Emellett a beépítésre szánt anyagokat, és azok hidraulikai méretezését 

a helyi éghajlati viszonyoknak megfelelően választják meg. A szennyvízelvezető hálózat érdemben nem 

befolyásolja a környezet éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességét. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

A beruházás két település Csávoly és Felsőszentiván község közigazgatási területére lesz hatással. A 

települések belterületén az építési munka alkalmával okozott zajterhelés jelentősebb lesz mint az üzemeltetés 

során tapasztalható zajterhelés. Az üzemeltetésből származó zajhatás a csatorna alkalomszerű mosásából és 

az átemelők tisztításából, karbantartásából várható.  

A települések belterületi ingatlanjainak övezeti besorolása nagy részt „Lf- falusias lakóterület” kategóriába 

tartozik. Csávoly település központjában található ingatlanok „Vt- településközponti vegyes terület” 

besorolás alá tartozik a településrendezési terv alapján. 

 

Szennyvíz elvezető rendszer: 

Építés: 

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján az építési munkálatok legfeljebb 6-9 hónapon át 

tartanak településenként. Az építési tevékenység végzése kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (06-

22 óra) fog történni.  

Az csatornahálózat építési sajátossága, hogy nagy területet vesz igénybe, melyet az építés során felosztanak 

kisebb szakaszokra. Ebben az esetben az építési folyamat során egy ingatlant érő zajterhelés töredéke a teljes 

építési tevékenység időtartamához képest, a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően 1 hónapnál 

kevesebb időintervallumnak tekinthető. Az ingatlanokat érő zajhatás függ az ingatlan homlokzatának és az 

utcán, közterületen fektetett csatorna szakaszának hosszától, a közterület felszíni és felszín alatti 1-2 méter 

mélységben található anyagától, a munkaárok létesítésének feltételeitől.  

A dokumentáció az építést az alábbi fázisokra bontotta: 

- Útburkolat bontása 

- Munkaárok nyitás 

- Munkaárok ágyazati anyag elhelyezése 

- Csőfektetés 

- Munkaárok visszatöltése 

- A talaj legfelső rétegének visszahelyezése. 

Használt munkagépek: 

- láncfűrész 

- aszfaltvágó 

- légkalapács 

- kotrógép 

- teherautó 

- döngölőgép 

- lapvibrátor 

- betonkeverő 

- úthenger 

- aszfaltozáshoz szükséges munkagépek  

 

Az építési munkálatok várható zajterhelése függ az alkalmazott kivitelezési technológiától, azonban a 

tervezés jelenlegi fázisában a kivitelezést végző és az alkalmazni kívánt munkagépek száma, típusa nem 

ismert. Ennek okán a várható építési zajterhelés a hasonló jellegű építkezések és a megrendelő által 

szolgáltatott adatok alapján számítással került meghatározásra. 
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A dokumentációban bemutatott számítások figyelembe veszik, hogy a munkagépek folyamatosan változó 

pozíciója miatt az egyes védendő objektumokat érő építési zajterhelés mértéke is folyamatosan változik. Az 

elvégzett számítások során minden esetben a legkedvezőtlenebb állapot került figyelembevételre.  

 Az építési zaj tekintetében számolni lehet határérték túllépéssel a védendő homlokzatok közelsége 

miatt, 

 A határérték feletti zajterhelés egyes esetekben a kritikus munkanapokon meghaladhatja a 25 dB 

értéket, 

 Adott védendő homlokzat előtt a tervezett építési ütemet alapul véve a túllépéssel jellemezhető 

időszak legfeljebb 3 napig fog tartani, 

 A tervezési területen a falusias, lakóterület rendeltetésű területen mintegy 88 m szélességben érinti 

az időszakos túllépés, 

 

Mivel a határérték feletti zajterhelés időtartama egy-egy szakaszon igen rövid (legfeljebb 2-3 nap), műszaki 

zajcsökkentő intézkedések aránytalanul nagy költséggel járnának. A lehetőség szerint legkisebb 

zajkibocsátású munkagépek használatára, valamint a zajvédelmi szempontból legkritikusabb területek 

közelében végzett munka idejének csökkentésére van lehetőség. Az kiviteli tervek ismeretében kialakított 

munkarendről a lakosságot tájékoztatni szükséges és a pihenésre szolgáló időszakokat figyelembe véve kell a 

munkavégzést folytatni. 

A fentiekből következik, hogy a kivitelezéssel érintett települési belterületek esetében nagyszámú zajtól 

védendő létesítménynél a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 

(XII. 3.)  KvVM-EüM együttes rendelet (későbbiekben ZhR.) 2. számú melléklete szerinti határértékek nem 

fognak teljesülni. Azokban az esetekben, amikor az építés egyes fázisaiból eredő zajterhelési határértékek 

nem tarthatók be, a kivitelezőnek a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. §-a értelmében felmentést kell kérnie a jogszabály szerinti zajterhelési 

határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól. 

 

Közlekedés: 

Az építés során a közlekedési zajhatás vizsgálatakor figyelembe vesszük a munkagépek, dolgozók szállítását, 

mozgását. A két település fő megközelítési útvonala az 55-ös számú főútra tevődik. Az 55 számú főút 

forgalmát tekintve az építés következtében jelentkező forgalomnövekedés elhanyagolható. A 2022. évre 

vonatkozóan a hatásvizsgálati dokumentáció alapján az 55 számú közút forgalmi adata 6111 jármű naponta, 

vagy más megközelítésben 369,5 jármű óránként (nappal).  

 

Szennyvíztisztító telep: 

A szennyvíztisztító telep építését Csávoly és Felsőszentiván település között az 55 számú főút mellett 

tervezték a hrsz. 0255/18 és 0255/16 ingatlanokon. A dokumentációban megjelölt terület körül 

mezőgazdasági területek találhatóak, melyeknek besorolása Má – általános mezőgazdasági terület. A 

tervezett szennyvíztisztító telephez legközelebb található ingatlan keletre 800 m, nyugatra 960 méter. A 

kiviteli munka időtartalma az egy hónapot meghaladva az egy évet el nem érve került meghatározásra.  

A számított eredmények alapján megállapítható, hogy a tervezett szennyvíztisztító létesítmény zajvédelmi 

hatásterületén zajtól védendő épületek nincsenek, a hatásterületen mezőgazdasági területi besorolású 

ingatlanok találhatóak. A mezőgazdasági területekre vonatkozóan a ZhR. nem állapít meg határértéket, 

ezért a mezőgazdasági területi besorolású ingatlanokra vonatkozóan zajkibocsátási határérték 

megállapítására nincs szükség. 

 

Táj- és természetvédelem 

Az érintett Csávoly 034/78; 046; 045; Felsőszentiván 0255/18; 0254; 0253/2; 1006/5; 1038; 1005; hrsz.-ú 

ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, természeti területet, egyedi 

tájértéket nem érint. Védett, fokozottan védett növény- és állatfaj állománya ismereteink szerint nem 

található a területen. 

 

A fentiek alapján a tervezett tevékenység nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó 

előírásokkal, várhatóan nem jár jelentős természeti hatással. 
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Földtani közeg védelem 

 

Létesítés hatásai: 

A beruházással érintett terület földtani közegének jelenlegi állapota:  

A talaj szennyezettsége a területen nem valószínűsíthető. Amennyiben a beruházás során eltemetett 

hulladékot találnak, kitermelik és a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. 

 

Kivitelezés: 

A kivitelezés során az alábbi munkafázisok érintik a földtani közeget: 

- Munkaárok létesítése kotró-markológéppel. 

- Mobilzsalu behelyezése. 

- Ágyazati anyag behelyezése, amennyiben szükséges. 

- Csőfektetés. 

- Munkaárok visszatöltése, 0,5 m-ként tömörítéssel. 

- Felszíni rekultiváció. 

- Többletföld elterítése, vagy annak esetleges elszállítása. 

- Burkolat visszaállítása, betonozás, aszfaltozás. 

 

Fordító-tisztító aknák létesítése: 

- Aknák munkagödreinek elkészítése. 

- Ágyazati anyag elhelyezése, tömörítése. 

- Előre gyártott elemek bedaruzása. 

- A gravitációs vezetékek bekötése, betonvéséssel. 

- A betonelemek vízzáró vakolása. 

- A földterület tömörítése az akna környezetében, esetleges földtöbblet elszállítása. 

- Burkolat visszaállítása. 

 

Átemelő aknák kiépítése: 

- Munkagödör létesítése. 

- Aknák elemeinek beépítése. 

- Talajvíz esetén kútsüllyesztés (hidraulikus forgó felsővázas kotrógép mélyásó szerelékkel, 

nagy teljesítményű autódaru). 

- A földtöbblet elszállítása, amennyiben helyileg nem lehet elteríteni: 18-20 m
3
/akna. 

 

 

Irányított fúrás: 

- Munkagödör létesítése (indító és fogadó akna), 

- Aknák elemeinek beépítése. 

- A fúróiszappal történő fúrás. A fúróiszap nagy tisztaságú speciális agyag, mely nem 

tartalmaz szennyező anyagot. 

- KPE csövek helyre húzása. 

 

 

A földtani közegre a kivitelezés mennyiségileg terhelő hatású, minőségileg normális üzemelés mellett 

semleges hatású. 

 

Szennyvíz tisztítása és elhelyezése: 

A tervezett beruházás végrehajtása során technológiai szennyvíz nem keletkezik. 

 

Vízellátás, víztisztítás: 

A tervezett beruházás végrehajtása során létesítendő átemelőket ivóvízbekötéssel tervezik ellátni a 

legközelebbi vízhálózat felől. 

 

Üzemelés hatásai: 

A szennyvízcsatorna hálózat üzemelése nem érinti a talajt, földtani közeget. 
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A tisztított szennyvíz nyomott vezetéken jut el a tervezett új, korszerű kavicságyas-drénes, illetve a 

vegetációs időszakban nyárfás területre, ahol az ártalommentes elhelyezés történik. A nyárfás szikkasztó 

talajbiológiai tisztítás során a BOI5 lebontáson túl, az ammónia jelentős része elpárolog, illetve a talajban 

nitrifikálódik, majd mélyebbre szivárogva a nitrát (NO3) denitrifikálódik. Különösen vonatkozik ez az 

erősebben szennyezett vizekre. 

 

Havária: 

A földtani közeg az építés során minőségileg csak havária esetén sérülhet: 

- Üzemanyag elfolyás (gázolaj), főleg a kisgépek (pl. juhlábhenger, lapvibrátor) tankolása esetén. 

- Hidraulikai olaj elfolyás (daru és markoló gép hidraulikai hibájából adódóan). 

- Tűz esetén (munkagép kigyulladhat, gázvezeték sérülése esetén annak környezete kigyulladhat) a 

tűzoltóvíz szennyezheti a talajt. 

A földtani közeg szennyeződése kárelhárítással megakadályozható. A kármentesítési eszközöket és a 

szennyezett földtani közeg tároló edényzetét a telepített eszköz konténerben tárolják. 

 

Felhagyás: 

Felhagyás a szennyvízcsövek kivételét és a műtárgyak elbontását jelenti, ezért hatása megegyezik a jelen 

dokumentáció hatásterületével. 

 

* 

 

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, földtani közeg védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint természet- és 

tájvédelmi – továbbá a szakhatóság állásfoglalását figyelembe véve, vízügyi-, vízvédelmi, valamint a 

szakkérdés vizsgálatra vonatkozó nyilatkozat alapján, hulladékgazdálkodási – szempontból, ezért a 

tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt. 

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

hatás, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy az R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tervezett tevékenység 

milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg.  

 

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

határozza meg. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. 

számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg. 

 

Hivatalunk jelen határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló1995. évi LIII. törvény 71. § 

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

 

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 nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 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.  

 

 

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. 

 

Jelen döntést a 2006 évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére tekintettel – jelen környezetvédelmi engedélyezési 

eljárásban – ismert ügyfelek részére közvetlenül is megküldi hatóságunk. 
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A 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése alapján a döntés közlésének napja - a kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap. 

 

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

alapján adtam tájékoztatást. 

 

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

 

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. 

 

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

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, időbélyegző szerint 

 

Kovács Ernő 
főispán 

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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Kapják: 

1. Csávoly Község Önkormányzata (6448 Csávoly, Arany János u. 25.) HKP 

2. Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal (6447 Felsőszentiván, Rákóczi F u. 60.) HKP 

3. GEMENC BAU Kft. (7100 Szekszárd., Tinódi u. 7.)      11285627#cegkapu 

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

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

6. Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője  

 (6447 Felsőszentiván, Rákóczi F. u. 60.) – kifüggesztésre, külön levéllel  HKP 

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

8. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály  

 (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)  HKP 

9. BKMKH Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6500 Baja, Kolozsvári u. 1.) HKP 

10. BKMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály  

(6000 Kecskemét, Halasi út 36.)   HKP 

11. BKMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (6000 Kecskemét, József A u. 2.) HKP 

12. BKMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. (6500 Baja, Árpád tér 1.)  HKP 

13. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

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

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

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

16. Hatósági Nyilvántartás 

17. Irattár 
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