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Tárgy: NÉMA Kft. – Akasztó 0207/8-9 és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és 

üzemeltetése tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 

 

 
H A T Á R O Z A T 

 

 

Az NÉMA Ipari, Kereskedelmi- és Gazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. (székhely: 6221 

Akasztó, Fő út 129., adószám: 11025320-2-03, cég rövidített elnevezése: NÉMA Kft.) képviseletében Agócs 

Gábor (6200 Kiskőrös, Dózsa György u. 3/1.) által 2022. október 18. napján előterjesztett – Akasztó 0207/8-

9 és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése 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: Rendelet) 3. sz. melléklet 4. b. pontja – Öntözőtelep – védett természeti 

területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül – szerint minősül, nem 

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

hatásvizsgálatot végezni. 

 

A R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tevékenység a szükséges vízjogi létesítési, üzemeltetési 

és természetvédelmi engedélyek birtokában kezdhető meg. 

 

A tevékenység engedélyezése során az alábbi természetvédelmi feltételt kell figyelembe venni, a 

kedvezőtlen környezeti hatások mérséklése érdekében: 

 

Természet- és tájvédelem 

1. Amennyiben az öntözési, valamint szántóföldi tevékenység érint védett természeti, vagy Natura 

2000 területen a gyep (rét, legelő) és nádas művelési ágú ingatlant, úgy a művelési ág 

megváltoztatásához a természetvédelmi hatóság engedélyét szükséges beszerezni. 

 

* 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

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

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

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

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

a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az  

emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 
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„A NÉMA Ipari, Kereskedelmi- és Gazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. (székhely: 6221 Akasztó, 

Fő út 129., cég rövidített elnevezése: NÉMA Kft.) meghatalmazása alapján Agócs Gábor (6200 Kiskőrös, 

Dózsa György u. 3/1.) által összeállított és benyújtott „Akasztó 0207/2 és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon 

esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése” tárgyú előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása céljából a 

megkereséssel együtt benyújtott előzetes vizsgálati tervdokumentáció vizsgálatával     a szakkérdések 

alapján     kialakított szakmai álláspontom az alábbi: 

 

1. A NÉMA Kft. (adószám: 11025320-2-03) kérelme alapján, az Akasztó 0207/2 és 0192/6-9 hrsz.-ú 

ingatlanokon nettó 40,1757 ha nagyságú esőztető öntözőtelep és az V. csatorna 4+270 cskm bal 

parti szelvényében vízkivételi mű létesítésére vonatkozó vizsgálati terv-dokumentáció tartalmát 

megismertem, környezet-egészségügyi szempontból elfogadom. 

2. A tevékenység végzése során az alábbi feltétel betartása indokolt: 

 Az öntöző telephelyen végzett tevékenység során keletkező kommunális szilárd hulladék gyűjtését 

zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást 

és/vagy csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti.” 

 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően (a kiegészített 

dokumentációra is figyelemmel): 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság a BK/KTF/07238-9/2022. számú 

megkeresése alapján a(z) Akasztó 0207/2 és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése 

és üzemeltetése - előzetes vizsgálat tárgyában, a Hatóságom hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében 

az alábbi  

 

kulturális örökségvédelmi szakvéleményt adom: 

 

1.  A beruházáshoz kapcsolódó földmunkák kivitelezésének időpontját előtte 8 munkanappal 

Hivatalomnak írásban be kell jelenteni. A beruházással érintett területen a régészeti leletek 

megóvása végett a kivitelezési munkák ütemezését a régészeti szakmunkák kivitelezésére 

jogosult területileg illetékes Kecskeméti Katona József Múzeummal (6000 Kecskemét, 

Bethlen krt. 1., 76/481-350)  egyeztetni kell. 

 

2.  A beruházáshoz kapcsolódó földmunkákat kizárólag az illetékes múzeum régészeti 

megfigyelése mellett lehet elvégezni. Régészeti jelenség előkerülése esetén a munkálatok 

felfüggesztése mellett beruházás alapterületébe eső régészeti emlékeket, objektumokat 

dokumentálni kell. 

 

3.  A régészeti megfigyelésről készült dokumentációt a munkák befejezését követő 30 napon 

belül meg kell küldeni Hivatalomnak.”  

 

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

vizsgálata: 

 

„Néma Kft. (6221 Akasztó, Fő út 129., adószám: 11025320-2-03), mint kérelmező képviseletében eljáró 

Agócs Gábor (6200 Kiskőrös, Dózsa György út 3/1.) kérelmére a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, 

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

 

SZAKVÉLEMÉNYT  

adom ki. 

 

Néma Kft. (6221 Akasztó, Fő út 129., adószám: 11025320-2-03), mint kérelmező képviseletében eljáró Agócs 

Gábor (6200 Kiskőrös, Dózsa György út 3/1.) által benyújtott "Akasztó 0207/2 és 0192/6-9 hrsz.-ú 
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ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése” tárgyú előzetes vizsgálati eljáráshoz a 

termőföld mennyiségi védelmének követelményei szakkérdés tekintetében a szükséges hozzájárulást az 

alábbiak szerint adom meg.  

 

 Véglegessé vált vízjogi létesítési engedélyben meghatározott vízkivételt biztosító vízilétesítmény vagy 

mezőgazdasági vízellátást szolgáló vízilétesítmény, valamint az ezekhez kapcsolódó műtárgyak 

létesítése, illetve építési engedélyezés hatálya alá nem tartozó, öntözéshez kapcsolódó építmények 

létesítése céljából történő termőföld igénybevételére vonatkozó termőföld más célú hasznosítása 

mentes az ingatlanügyi hatóság engedélye alól. 

 

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

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

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

 

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

 

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

Nyilvántartó Osztály a fenti hivatkozási számon, talajvédelmi szakkérdés vizsgálat ügyben kereste meg a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályt (továbbiakban: 

talajvédelmi hatóság). 

  

NÉMA Kft. (6221 Akasztó, Fő út 129.) meghatalmazása alapján, Agócs Gábor (6200 Kiskőrös, Dózsa 

György u. 3/1.) által kérelmezett – „Akasztó 0207/2 és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon esőztető öntözőtelep 

létesítése és üzemeltetése tárgyú”– előzetes környezetvédelmi vizsgálati eljárásban a talajvédelmi hatóság a 

következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó megállapítást teszi: 

 

1. Az elektronikusan megküldött dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható.  

2. A tervezett beruházás létesítése és későbbi üzemeltetése során nem lehet negatív hatással a 

beruházás környezetében lévő és más mezőgazdasági területekre.  

3. A vízügyi hatóságnál a vízjogi létesítési és üzemeltetési eljárás lefolytatásáról a beruházó 

gondoskodik, mely eljárásban a talajvédelmi hatóság – külön jogszabály szerint elkészített 

talajvédelmi tervre alapozottan - egyéb előírásokat tehet.” 

 

5. erdészeti szakkérdésben, így különösen a) az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata tekintetében; és b) ha az 

eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban 

foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének vizsgálata tekintetében: 

 

„A NÉMA Kft. (székhely: 6221 Akasztó, Fő út 129.) képviseletében Agócs Gábor (6200 Kiskőrös, Dózsa 

György u. 3/1.) által a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály, Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztályánál kezdeményezett eljárásban – 

„Akasztó 0207/2 és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése” – 

tárgyban az egységes környezethasználati engedély módosítása iránti kérelem során benyújtott 

dokumentáció jóváhagyásához feltétel nélkül 

 

h o z z á j á r u l o k.” 
 

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

intézkedések, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése, a hulladékgazdálkodási 

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

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

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

 

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

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

24. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a NÉMA Ipari, Kereskedelmi- és Gazdasági 

Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. (székhely: 6221 Akasztó, Fő út 129.) által előterjesztett, Akasztó 0207/2 
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és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése tárgyú előzetes vizsgálati 

eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakmai álláspontját kérte. 

 

A tárgyi előzetes vizsgálati eljárás vonatkozásában hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem 

emelünk, hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.” 

 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/4702-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalása az 

alapkérelemre: 

 

„A Néma Kft. - 6221 Akasztó, Fő út 129. - ügyében, az Akasztó, külterület 0192/6-9 és 0207/2 hrsz. alatti 

ingatlanokon tervezett 50,2851 hektár nagyságú öntözőtelep - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 

szerinti előzetes vizsgálati eljárásában a területi vízügyi-vízvédelmi szakhatóság 

 

az alábbi feltétellel hozzájárul a határozat kiadásához: 

 

1. Az öntözőtelep vízjogi létesítési engedélyezési eljárását le kell folytatni a vízügyivízvédelmi 

hatóságon. 

 

A tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az 

eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.” 

 

* 

 

A kérelmező az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. 

 

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

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

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

 

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

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  

 

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

tartja tárgyalást tart. 

 

 I N D O K O L Á S 

 

A Néma Kft. képviseletében Agócs Gábor által 2022. október 18. napján – Akasztó 0207/2 és 0192/6-9 

hrsz.-ú ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése tárgyú – előzetes vizsgálati 

dokumentáció elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő elbírálás céljából. 

 

A kérelmező ügyfél – miután a BK/KTF/07238-4/2022. számú végzésünkkel hiánypótlásra hívtuk fel – 

2022. október 24. napján megfizette az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját. 

 

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

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

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

– a megyei kormányhivatal – Akasztó település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – jár 

el. 

 

Az előterjesztett kérelmet érdemben megvizsgálva hivatalunk megállapította, hogy a dokumentáció hiányos, 

ezért a BK/KTF/07238-20/2022. számú végzéssel az alábbiakra hívta fel hatóságunk a kérelmező ügyfelet: 

 

1. Kérjük, adja meg a létesítmény KÜJ, KTJ azonosító adatait. 

 

Hivatalunk fenti hiánypótlási felhívására a kérelmező ügyfél meghatalmazása alapján eljáró Agócs Gábor az 

előterjesztett dokumentációt 2022. november 18. napján megküldött beadványával kiegészítette. 

 

Az ügyfél meghatalmazása alapján eljáró Agócs Gábor által 2022. november 22. napján hatóságunknak 

megküldött beadványában úgy nyilatkozott, hogy a „kérelmezett Akasztó külterületi 0207/2. hrsz. az eljárás 

alatt Akasztó külterületi 0207/8. és 0207/9. hrsz.-ekre változott, ezért az eredeti kérelem annyiban módosul 

menetközben az eljárás alatt, hogy az engedélyt az Akasztó külterületi 0207/8., 0207/9. és 0192/6-9. hrsz-

ekre kéri a leendő engedélyes. Az öntözőtelep összes területe és egyebekben semmi más nem változik a 

kérelemben.” Ennek megfelelően a környezetvédelmi hatóság döntését az Akasztó külterületi 0207/8, 

0207/9 és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában hozta meg. 
 

Az engedélyes adatai: 

Név:  NÉMA  Kft.              

Székhely: 6221 Akasztó, Fő út 129. sz. 

KÜJ szám:  101 722 458 

 

A beruházás helye: 

Telephely címe:  6221 Akasztó,  

Helyrajzi szám: 0207/8, 0207/9, 0192/6-9 hrsz.  

Terület nagysága:  nettó 40,1757 ha 

Művelési ága:  kivett csatorna, szántó 

Tulajdonos: NÉMA Kft.  

KTJ szám: 103 045 321 

Súlyponti EOV koordináták: EOVx: 150 967 m 

 EOVy: 660 185 m 
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Tervezett beruházás: öntözőtelep 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítő adatai: 

Név: Agócs Gábor 

Cím:  6347 Érsekcsanád, József Attila u. 1. 

 

Az öntözőtelep elhelyezkedése: 
A tervezett öntözőtelep Akasztó község külterületén a település központjától ÉNy-i irányban mintegy 2,3 km 

távolságra van. A vizsgált terület Ny-i határvonalától az V-ös csatorna bal partja 230 m távolságra van. A 

tervezett beruházás Akasztó 0189, 0207/8, 0207/9, (a megosztást megelőzően Akasztó 0207/2 hrsz.) 0192/6-

9 hrsz. alatti külterületi ingatlanokon kerül megvalósításra, melyek művelési ága kivett csatorna, szántó, 

besorolása mezőgazdasági övezet (Má-2). A vizsgált ingatlanok környezetében keleti és nyugati irányból 

extenzív mezőgazdasági hasznosítás alatt álló gyepterületek találhatók. A környező ingatlanok magas 

természetvédelmi értékű területek. A tervezett öntöző telepet az 53. sz. műúton és földúton keresztül lehet 

megközelíteni. 

 

A tervezett tevékenység: 

Az Akasztó külterület 0207/8, 207/9 (a megosztást megelőzően Akasztó 0207/2 hrsz.) és 0192/6-9 hrsz.-ú 

ingatlanok mezőgazdasági területek, melyek tenyészidei öntözéssel történő gazdaságosabb hasznosítása 

tervezett.  

Az öntözővíz-ellátás felszíni vízkészletből, az V. sz. (Sós-éri) csatornából, a tervezett vízkivételi 

műtárggyal (szivattyúállás), valamint – tervezett felszín alatti nyomócsőhálózattal megtáplált – 

5 db víz- és energiatakarékos önjáró öntözőgépes öntözőberendezés segítségével tervezett. 

Az öntözési idény április 15. és szeptember 15. napja között van meghatározva. Napi üzemelési idő 

várhatóan 24 óra (éjjel-nappali üzemmód). Az öntözőtelep tervezett nagysága nettó 40,1757 (bruttó 50,2851) 

ha. 

 

A telephelyen tervezett létesítmények: 

 

Érintett hrsz. 

(Akasztó) 

Érintett 

művelési ág 

Létesítmény 

megnevezése 

Természetvédelmi 

oltalom 

NATURA 

2000 

érintettség, 

objektummal, 

érintett 

területtel 

0189 hrsz. 
kivett 

csatorna 

Az öntözőtelep 

tervezett nagysága 

nettó 40,1757 (bruttó 

50,2851) ha 

 

KNPI törzsterület 

érintett 

NATURA 

2000 terület 

érintett 

0207/8, 0207/9. hrsz. 

(a megosztást 

megelőzően Akasztó 

0207/2 hrsz.) 

szántó 

Felszín alatti 

nyomóvezeték és 

hidráns felállások, - 

Öntözőtelep 

KNPI törzsterület 

érintett 

NATURA 

2000 terület 

0192/6-9 hrsz. szántó 

Felszín alatti 

nyomóvezeték és 

hidráns felállások, - 

Öntözőtelep 

nem védett 
NATURA 

2000 terület 

 

A tervezett építési munkák során az V. sz. (Sós-éri) csatorna 4+270 km szelvényében bal 

part felőli oldalán kerül kialakításra 4 x 4 méteres beton alaptest (szivattyú akna) homokos 

kavics ágyazatra történő kiépítésével. A partéltől 6 m-es távolságot elhagyva kerül 

kialakításra a vízkivételi akna. Az alaptestre lehelyezett mobil szivattyú flexibilis szívó és 

nyomóággal kerül csatlakoztatásra a kiépítésre kerülő nyomócső felálláshoz.  
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Vízkivételi akna 

A vízkivételi akna CSOMIÉP MELIOR Kft. Hódmezővásárhely előgyártott, WUM 160-as 

aknaelemeiből kerül kialakításra 6 m-es mélységgel. A csatorna becsatlakozásánál 

CSOMIÉP NA 600-as tiltós előfej kerül beépítésre, mellyel az akna víztelenítésekor az V. 

csatorna vize kizárható. Az előfejnél a tiltó elé 1-1 db acélszűrő háló 25*25mm-es és 

10*10 mm-es hálómérettel kerül beépítésre a vízben levő uszadékok és növényi részek 

megszűrésére. Az akna NA 500-as KG-PVC csővel kerül összekötésre az előfejjel. 

 

Felszín alatti nyomóvezeték 

A tervezett öntözőtelepen belül az öntözőgépek vízellátása földbe fektetett a víz mennyiségi értékre 

méretezett KPE anyagú esetleg KM-PVC anyagú nyomó vezetéken keresztül történik. A vízkivételi műtől a 

gerincvezeték az Akasztó külterületi 0193 hrsz.-ú földút padkájában kerül kiépítésre, erről ágaznak le a 

külterületi 0207/8, 0207/9 és a 0192/6,-7,-8,-9 hrsz.-ú területeket ellátó elosztó vezetékek. Az 

elosztóvezetékek a gerincvezeték és az öntözőgépek között kerülnek kiépítésre. A külterületi 0107/2 hrsz.-ú 

terület elosztóvezetéke a gerincvezetékről történő lecsatlakozást követően keresztezi a 0193 hrsz.-ú földutat 

majd a külterületi 0207/8, 0207/9 hrsz.-ú területen húzódva a CP-1,- CP-2 és Cp-3–as öntözőgépet látja el. A 

0192/6,-7,-8,-9 hrsz.-ú terület elosztóvezetéke a gerincvezetékről leágazva a terület K-i oldalhatárával 

határos az Akasztói Önkormányzat kezelésében levő 0192/3 hrsz.-ú földút padkájában kerül kialakításra a 

CP-4–es öntözőgépig. Ezt követően a 0192/6,7 hrsz.-ú területen keresztül a CP-5-ös gépig húzódik. A 

gerincvezeték és az elosztóvezeték is földárokban kerül kialakításra, a vezeték fektetési mélysége 1,20 m az 

árok talpszélessége 1,2 m a falai 1:0,5 rézsűhajlással kerülnek. 

 

Vízkivételi szivattyú 

A vízkivételi műbe az öntözőgépek működtetésére 2 db elektromos búvárszivattyú kerül beépítésre. A 

szivattyúk mérete az egyidőben működő öntözőgépek víz és nyomásigényei alapján kerülnek 

meghatározásra. A szivattyúk üzemi teljesítményét FREKVENCIA váltóval tervezzük szabályozni, így 

mindig a megfelelő 

mennyiségű vízhozam kerül kivételre és továbbításra. A szivattyú gépészeti 

csatlakozóidomai (visszacsapószelep, tolózár, vízmérőóra) a felszínen, az aknafedlap 

felett kerülnek elhelyezésre.  

 

Öntözőberendezés, öntözőgép 

A területeken összességében 5 db önjáró öntözőgép elhelyezése tervezett.  A 0207/8, 0207/9 hrsz.-ú területen 

a terület tagoltságát figyelembe véve 3 db öntözőgép telepítése biztosított.  A 0192/6,-7,-8,-9 hrsz.-ú 

területeken 2 db öntözőgéppel megoldható a beöntözés. Az öntözőgépek szektoros üzemben dolgoznak a 

területi adottságok figyelembevétele mellett kerül kialakításra az üzemelési szektor. 

Az öntözőgépek automatikusan üzemeltethetők, így nem kell külön gépet és emberi 

munkaerőt igénybe venni. Az üzemeltetés során fosszilis energia felhasználás nem 

merül fel. 

 

Energia ellátás 

Az öntözőtelep és a vízkivételi mű energia ellátása a NÉMA Kft. közelben levő 

telephelyén levő trafóról történik földkábelen keresztül. A földkábel a trafótól az alábbi 

területeket érintve kerül az öntözőtelepre illetve a vízkivételi műhöz. A trafótól az 

Akasztó 0195 hrsz.-ú és a 0193 hrsz.-ú földút padkájában jut el a vezeték az öntözőtelep K-i 

határáig. Ettől a ponttól a kialakított gerinc - és elosztóvezetékek munkaárkában kerül 

tovább vezetésre. Ily módon az öntözőgépek és a vízkivételi mű is megtáplálásra kerül. 

 

A tevékenység, a Rendelet 3. számú melléklet 4. b) pontja alapján – Öntözőtelep védett természeti területen, 

Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül – a környezetvédelmi hatóság előzetes 

vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

 

A Rendelet 3. § (1) a) pontja értelmében, a környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles 

benyújtani a hatóságunkhoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben 

szerepel.  
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Fentiek alapján, a tárgyi beruházás előzetes vizsgálat köteles tevékenység. Az előzetes vizsgálati eljárásban a 

környezetvédelmi hatóság megvizsgálja, hogy a tevékenység várható hatásai jelentősek-e, és a hatóság 

döntésétől függ, hogy a tervezett beruházás hatásvizsgálat köteles-e. 

 

A dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy a tevékenység természetvédelmi, levegőtisztaság-

védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi és hulladékgazdálkodási szempontból a kedvezőtlen 

környezeti hatások elkerülését célzó intézkedések betartása esetén várhatóan nem okoz jelentős 

környezeti hatást, ezért nem kérjük a hatásvizsgálat lefolytatását. 

 

Hatóságunk a Rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, valamint honlapján 2022. október 24. 

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

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

Jegyzője helyben szokásos módon 2022. október 25. napjától közzétételre került. A közlemény levételének 

napja: 2022. november 16. napja. 

 

Észrevétel – az eljárás lezárásáig – nem érkezett. 

 

* 

 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a R. 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 Hulladék-gazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya hivatkozott számon megkereste hatóságomat a 71/2015. 

(III.30.) Korm. rendelet 28. §. (1) bek. alapján az 5. sz. melléklete I. táblázat 3. sorának B oszlopában 

meghatározott szakkérdésekben, szakmai álláspont megkérése céljából. A vizsgálati dokumentáció az alábbi 

tárhelyen volt elérhető: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf95590183f03f6254714e/3455/-

83811251475990 77581/07238-1%20N%C3%A9ma%20Kft.%20-%20es%C5%91ztet%C5%91%20% C3% 

B6nt%C3%B6z%C5%91 telep%2C%20Akaszt%C3%B3%20-%20EVD.zip 

 

 „Akasztó 0207/2 és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése” tárgyú 

előzetes vizsgálati tervdokumentációban foglaltak és a szakkérdések vizsgálata alapján megállapítottuk, 

hogy a NÉMA Kft által az Akasztó 0207/2 és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon nettó 40,1757 ha nagyságú 

esőztető öntözőtelep és az V. csatorna 4+270 cskm bal parti szelvényében vízkivételi mű létesítése környezet-

egészségügyi szempontból, a feltétel figyelembevételével nem kifogásolt. 

 

Szakmai álláspontom megadásához, a szakkérdések vizsgálatával „az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről” szóló 1991. évi XI. törvény 4.§ (1) bekezdésében, „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatáskörébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. 

(VI.12.) EMMI rendeletben, a „kémiai biztonságról” szóló 2000. évi XXV. törvényben, valamint „a 

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

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

egészségügyi vonatkozású követelmények betartását írtam, illetve vettem figyelembe.  

 

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

 

Szakmai álláspontomat „A környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről” szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével, és az 5. sz. melléklet I. táblázat 3. sorának B oszlopában meghatározott szakkérdésekre 

vonatkozóan, „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 
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népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 

385/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1), 5. §, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

86/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 2. § (4)-(5) bekezdése és 1. számú melléklete alapján adtam meg.” 

 

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

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

 

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

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság a(z) Akasztó 0207/2 és 0192/6-9 

hrsz.-ú ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése - előzetes vizsgálat ügyében 

örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata tárgyában kereste meg hatóságomat. 

 

Megállapítottam, hogy a beruházás nyilvántartott régészeti lelőhelyeket (Azonosítószámok: 58781 - 58785.) 

érint.  

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 10.§ (2) bek 

értelmében a régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek megelőző jellegűeknek kell lenniük, 

ezért a munkavégzés időpontját indokolt a területileg illetékes múzeummal egyeztetni, illetve Hivatalomnak 

bejelenteni. A régészeti feladatok ellátására a Kecskeméti Katona József Múzeum a Kötv. 22.§ (5) bek. a) 

pont alapján jogosult.  

 

A Kötv. 19.§ (1) bek. szerint a régészeti lelőhelyet a földmunkával járó beruházásokkal el kell kerülni. A 

Kötv. 22.§ (1) bek. szerint a nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával 

érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni. A megelőző feltárás keretében a régészeti 

megfigyelést a Kötv. 22.§ (3) a) pontban meghatározott feltételek fennállása miatt írtam elő. A Kötv. 19.§ (3) 

bek. értelmében a megelőző feltárás költsége azt terheli, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a 

nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált. 

 

A régészeti szakmunkákról a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 26-27. § értelmében dokumentációt kell készíteni és azt a 

jogszabály által meghatározott időben és tartalommal Hivatalomhoz el kell juttatni. 

 

Hatóságom hatáskörét a Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja, az illetékességét a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) 

Kormányrendelet 2.§ 1. pontja 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 B oszlopa alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 88. §-ban 

felsorolt szempontokat vettem figyelembe.” 

 

3. termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében.: 

 

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

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

megkeresése alapján a "Akasztó 0207/2 és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és 

üzemeltetése” tárgyú előzetes vizsgálati dokumentációt, valamint mellékleteit termőföldvédelmi 

szempontból megvizsgáltam, a szakvéleményt az alábbiakban indokolom. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

https://uj.jogtar.hu/
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alapján a termőföld-igénybevétel akkor minősül időleges más célú hasznosításnak, ha az érintett területen  

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

akadályozására kerül sor, vagy d) a talajszerkezet károsodik. 

 

A Tfvt. 10. § (2) bekezdés f) pontja alapján a termőföld más célú hasznosítása mentes az ingatlanügyi 

hatóság engedélye alól, ha a termőföldet véglegessé vált vízjogi létesítési engedélyben meghatározott 

vízkivételt biztosító vízilétesítmény vagy mezőgazdasági vízellátást szolgáló vízilétesítmény, valamint az 

ezekhez kapcsolódó műtárgyak létesítése, illetve építési engedélyezés hatálya alá nem tartozó, öntözéshez 

kapcsolódó építmények létesítése céljából veszi igénybe. A (2b) bekezdés alapján a (2) bekezdés f) 

pontjában meghatározott földvédelmi engedélyezési eljárás alóli mentesség megállapításához az 

ingatlanügyi hatóság a végleges vízjogi létesítési engedély beszerzése érdekében megkeresi a vízügyi 

hatóságot annak megállapítása érdekében, hogy a földvédelmi engedélyezési eljárás alóli mentesség 

alapjául szolgáló, a végleges más célú hasznosítás iránti kérelemben megjelölt cél, az igénybevétellel 

érintett terület és annak nagysága megegyezik-e a végleges vízjogi létesítési engedélyben foglaltakkal. A 

végleges határozatot az igénybevevő is benyújthatja az ingatlanügyi hatóság részére. 

 

A megküldött  előzetes vizsgálati dokumentáció 5.2 pontja alapján a tervezett tevékenység és a hozzá 

kapcsolódó létesítmények mezőgazdasági területen valósulnak meg, művelési ág változás, illetve termőföld 

végleges más célú hasznosítása nem történik.  

 

Amennyiben a vízjogi létesítési engedélytől eltérő tevékenységre kerül sor és az termőföld más célú 

hasznosításával jár, a beruházónak/igénybevevőnek az ingatlanügyi hatóság termőföld más célú 

hasznosítására vonatkozó engedélyét a beruházás/kivitelezés megkezdése előtt be kell szereznie. 

A megvalósítás jelentős termőföldvédelmi érdeket nem sért, a tervezett tevékenység a szomszédos 

termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását lényegesen nem akadályozza.  

 

Az engedélyezéshez szükséges állásfoglalást a fentiek szerint adtam meg. 

 

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

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

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

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

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

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

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

meg.” 

 

4. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

„A benyújtott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a fenti tárgyú beruházás érintheti a termőföld 

minőségi állapotát. Az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához talajvédelmi szempontokat 

figyelembe véve nyilatkoztunk talajvédelmi szakkérdésben. 

 

Hatóságunk illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdés, a hatáskörét az 52. § 

állapítja meg. 

 

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

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

bekezdése, valamint az 5. melléklet I. táblázat B oszlopa alapján adta ki.” 

 

5. Az erdészeti szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

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

Főosztály, Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály hatóságunk szakmai állásfoglalását kérte – a fenti 

projekttel kapcsolatos  környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása 
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során – erdészeti szakkérdés vonatkozásában. A megkereséshez mellékelt dokumentáció, valamint 

hatóságunk nyilvántartása alapján megállapítottam, hogy az érintett területen az Országos Erdőállomány 

Adattárban nyilvántartott erdő nem található, ezért feltétel előírása nem szükséges. 

 

A vizsgált szakkérdés tekintetében kialakított állásfoglalásomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján 

eljárva, a rendelet 2. melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével, továbbá a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. §. (1) bekezdése, az 5. melléklet I. táblázat, 6. pontja, alapján adtam 

ki.” 

 

6. Hulladékkal kapcsolatos szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

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

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

24. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a NÉMA Ipari, Kereskedelmi- és Gazdasági 

Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. (székhely: 6221 Akasztó, Fő út 129.) által előterjesztett, Akasztó 0207/2 

és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése 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 tervezési területen szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoznak. A tevékenységhez köthetően az érintett 

területeken hulladékképződéshez köthető tevékenység nem zajlik. Az esőztető öntözőtelep létesítése és 

üzemeltetése, Akasztó község külterületén valósul meg.  

A tervezett öntözőtelep nagysága 40,1757 hektár. A tervezett öntözőtelep vízellátása a felszíni vízkészletből, 

az V. sz. (Sós-éri) 4+270 km szelvényéből valósul meg. Összes éves vízfelhasználás 63.294,4 m
3
. 

 

A kivitelezés során keletkező hulladékok 

A telepítés időszakában minimális hulladék képződik. A felszín alatti nyomóvezeték árokásáson és a 

vízkivételi helyek növénymentesítési kivitelezésén kívül érdemi építési munkával nem jár. Az öntözőrendszer 

műtárgyak előre gyártott elemekből (pl.: csövek) készülnek. A keletkező nem veszélyes hulladékot (papír és 

karton csomagolási hulladék (HAK 15 01 01), műanyag csomagolási hulladék (HAK 15 01 02), illetve 

kommunális hulladék (HAK 20 03 01) összegyűjtik és engedéllyel rendelkező kezelőnek átadják. 

A munkaárok ásása során a kitermelt földet visszatöltik, illetve a többletföldet a helyszínen elegyengetik, 

melyből nem képződik hulladék.  

 

A üzemelés, üzemeltetés során keletkező hulladékok 

Az üzemeltetés időszakában nem keletkezik hulladék. 

 

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 általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 

1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” 
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megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg hatóságunk a 

2022. október 24. napján kelt BK/KTF/07238-8/2022. számú levelével. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/4702-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

Hulladékgazdálkodási és Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/KTF/07238-8/2022. 

számú megkeresésében a területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte Néma Kft. - 

6221 Akasztó, Fő út 129. - ügyében, az Akasztó, külterület 0192/6-9 és 0207/2 hrsz. alatti ingatlanokon 

tervezett 50,2851 hektár nagyságú öntözőtelep - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 

szerinti előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása tárgyában. 

 

A területi vízügyi-vízvédelmi szakhatóság az elektronikusan csatolt dokumentáció (elérhetőség: 

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

8a22845f7fcf95590183f03f6254714e/3455/-8381125147599077581/07238-1%20N%C3%Ama%20KfL%20-

%20es%C5%91ztet%C5%9%20%C3%B6nt%C3%B6z%C5%91telep%2C%20Akaszt%C3%B3%20-

%20EVD.zip 

 

A Néma Kft. - 6221 Akasztó, Fő út 129. - megbízásából Sági József János - 6300 Kalocsa, Jókai u. 44. - 

elkészítette az Akasztó, külterület 0192/6-9 és 0207/2 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett 50,2851 hektár 

nagyságú öntözőtelep vízjogi engedély kiadására vonatkozó kérelmet, és az Ö-09/2022. tervszámú 

tervdokumentációt. 

 

Az öntözéssel érintett ingatlan Natura 2000 területet érint. 

 

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

(XII. 25.) Korm. rendeletet figyelembe véve: 

3. számú melléklet / A környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően 

környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek 

4. Öntözőtelep / b) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 

méretmegkötés nélkül 

 

Az öntözőtelep műszaki paraméterei: 

 

Az öntözésre kijelölt terület a két területrészből került kijelölésre. Az Akasztó 0192/6,7,8,9, és a 0207/2 hrsz.-

ú területekből. Az Akasztó 0192/6,7,8,9 hrsz: 21,5962 ha, az Akasztó 0207/2 hrsz.-ú terület 28,6889 ha 

összesen 50,2851 ha 

 

A tervezett öntözőtelep területe: 

 

Hrsz. Megnevezés terület ha 

0192/6 terület 5,8885 

0192/7 terület 5,8875 

0192/8 terület 0,9519 

0192/9 terület 8,8683 

 összesen 21,5962 

0207/2 terület 28,6889 

 összesen 50,2851 

 

A 2015. évi felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2), illetve az 1-10 Duna-völgyi- főcsatorna 

tervezési alegység állapotértékelése szerint az V. csatorna (Sós-ér) 6M típushoz tartozó (síkvidéki, kis esésű, 

meszes, közepes-finom mederanyagú, közepes vízgyűjtővel rendelkező) mesterséges vízfolyás. Az érintett 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/
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víztest gyenge ökológiai minősítést kapott, míg az EMVA és VKJ szerinti mennyiségi állapota jónál nem 

rosszabb (Hiv.: VGT2 6.2. melléklet). 

 

A terület öntözéséhez az ADVVIZIG Baja vagyonkezelésében levő V. számú (Sós-ér) csatorna (Akasztó 0189 

hrsz.) bal partján a 4+270 cskm szelvényénél történne a vízkivétel. Az öntözéshez szükséges víz az előzetes 

ADUVIZIG tájékoztató levél alapján rendelkezésre áll. 

 

Az alábbi öntözőberendezés illetve szivattyú kerül üzemeltetésre. 

- 5 db CENTER önjáró öntözőgép 

- 1 db vízkivételi aknában elhelyezett 2 db GRUNDFOSS szivattyú 

 

Műszaki adatok: 

 

Öntözőgépek elhelyezése: 

A terület öntözése során 5 db CENTER önjáró öntözőberendezés kerül telepítésre és üzemeltetésre. 

A gépek telepítése az alábbiak szerint történik: 

 

Akasztó, 0207/2 hrsz.-ú terület: 

 

A területen 3 db öntözőgép kerül elhelyezésre: 

 CP-1 öntözőgép: 

 szerkezeti hossz: 263 m 

 teljes öntözési sugár (végszórófejjel): 285 m 

 beöntözött terület: 11,9556 ha 

 Központi koordináta: 

X=151895,0318 

Y= 660275,9772 

 CP-2 öntözőgép: 

 szerkezeti hossz: 143,6 m 

 teljes öntözési sugár (végszórófejjel): 166,1 m 

 beöntözött terület: 7,0698 ha 

 Központi koordináta: 

X=151401,4908 

Y= 660148,4055 

 CP-3 öntözőgép: 

 szerkezeti hossz: 96,8 m 

 teljes öntözési sugár (végszórófejjel): 119,1 m 

 beöntözött terület: 3,0062 ha 

 Központi koordináta: 

X=151077,4719 

Y= 660203,0905 

 

Az öntözőgépek szektoros üzemben dolgoznak a területi adottságok figyelembevétele mellett került 

kialakításra az üzemelési szektor. 

 

Akasztó, 0207/2 hrsz.-ú terület: 

 

A területen 2 db öntözőgép kerül elhelyezésre: 

 CP-4 öntözőgép: 

 szerkezeti hossz: 191,6 m 

 teljes öntözési sugár (végszórófejjel): 214 m 

 beöntözött terület: 6,3474 ha 

 Központi koordináta: 

X=150738,0565 
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Y= 660246,5710 

 

 CP-5 öntözőgép: 
o szerkezeti hossz: 251,4 m 

o teljes öntözési sugár (végszórófejjel): 273,7 m 

o beöntözött terület: 11,1800 ha 

o Központi koordináta: 

X=150459,5229 

Y= 659880,4774 

 

Vízkivételi mű: 

Az V. csatorna 4+270 szelvényében történik a vízkivétel. A csatorna 0189 hrsz.-ú területén a partéltől 6 m-es 

távolságot elhagyva kerül kialakításra. 

A Vízkivételi akna koordinátája: 

X= 150925,1520 

Y= 659875,4379 

 

A vízkivételi akna CSOMIÉP MELIOR Kft Hódmezővásárhely előgyártott, WUM 0 160-as aknaelemeiből 

kerül kialakításra 6 m-es mélységgel. A csatorna becsatlakozásánál CSOMIÉP NA 600-as tiltós előfej kerül 

beépítésre, mellyel az akna víztelenítésekor az V. csatorna vize kizárható. Az előfejnél a tiltó elé 1-1 db 

acélszűrő háló 25*25mm-es és 10*10 mm-es hálóméretű kerül beépítésre a vízben levő uszadékok és növényi 

részek megszűrésére. Az akna NA 500-as KG-PVC csővel kerül összekötésre az előfejjel 

 

Szivattyú gépészet: 

A vízkivételi műbe az öntözőgépek működtetésére 2 db búvárszivattyú kerül beépítésre terv szerint 

GRUNDFOS típusú. 

 

Az V. csatorna érintett szelvényére vonatkozó hidraulikai adatok: 

• Vízkivételi hely EOV koordinátája: X: 150 930 m; Y: 659 890 m 

• Vízkivétellel érintett vízfolyás: V. csatorna (Akasztó 0189 hrsz.) 

• Vízkivételi hely szelvényszáma: 4+270 cskm bal part 

• Vízhozam: 2,4 m3/s 

• Rézsű hajlás: 1: 2 

• Fenékszélesség: 3,0 m 

• Fenékesés: 0,0835 % 

• Fenékszint: 91,09 mBf. 

• Jobb part magassága: 92,09 mBf. 

• Bal part magassága: 91,98 mBf. 

 

Vízbiztosító nyomóvezeték: 

A tervezett öntözőtelepen belül az öntözőgépek vízellátása földbe fektetett a vízmennyiségi értékre méretezett 

KPE anyagú esetleg KM-PVC anyagú nyomó vezetéken keresztül történik. 

A Vízkivételi műtől a gerincvezeték az Akasztó 0193 hrsz.-ú földút padkájában kerül kiépítésre, erről 

ágaznak le a 0207/2 és a 0192/6,7,8,9 hrsz.-ú területeket ellátó elosztó vezetékek. 

Az elosztóvezetékek a gerincvezeték és az öntözőgépek között kerülnek kiépítésre. 

 

A 0107/2 hrsz.-ú terület elosztó vezetéke a gerincvezetékről történő lecsatlakozást követően keresztezi a 0193 

hrsz.-ú földutat majd a 0207/2 hrsz.-ú területen húzódva a CP-1, CP-2 és Cp-3 -as öntözőgépet látja el. 

A 0192/6,7,8,9 hrsz.-ú terület elosztóvezetéke a gerincvezetékről leágazva a terület K-i oldalhatárával 

határos az Akasztói Önkormányzat kezelésében levő 0192/3 hrsz.-ú földút padkájában kerül kialakításra a 

CP-4 -es öntözőgépig. Ezt követően a 0192/6,7 hrsz.-ú területen keresztül a CP-5-ös gépig húzódik. 

A gerincvezeték és az elosztóvezeték is földárokban kerül kialakításra, a vezeték fektetési mélysége 1,20 m, az 

árok talpszélessége 1,2 m, a falai 1:0,5 rézsűhajlással kerülnek kialakításra. 
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Vízigény: 

 

Hrsz. Megnevezés 

terület ha Éves 

vízmennyisé g 

m
3
 

Egyszeri 

vízmennyisé 
g 

m
3
 

Öntözési 

alkalom 

0207/2 

CP-1 öntözött 11,9556 19129 2391 8 

CP-2 öntözött 7,0698 11312 1414 8 

CP-3 öntözött 3,0062 4810 601 8 

összesen 22,0316 35251 4406  

 

0192/6, 7,8,9 CP-4 öntözött 6,3474 10156 1269 8 

CP-5 öntözött 11,1800 17888 2236 8 

összesen 17,5274 28044 3505  

 

Mindösszesen 39,5590 63294,4000 7911,8000  

 

Az előírás indokolása: 

ad.1.: 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 
3.§ (1) A vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához) szükséges vízjogi létesítési 

engedélyt az építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő köteles megszerezni. 

5.  § (1) Vízhasználat gyakorlásához, vízilétesítmény használatbavételéhez (a továbbiakban: üzemeltetéshez) 

szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyt annak kell kérni, aki a vízhasználattal vagy a létesítmény 

üzemeltetésével járó - a jogszabályokban és a hatósági előírásokban meghatározott - jogokat és 

kötelezettségeket közvetlenül gyakorolja, illetve teljesíti. 

 

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

18. § (1) A vízhasználót vagy azt, aki a vízviszonyokba jogellenesen beavatkozott, illetőleg a 

jogszabályban meghatározott feladatainak kötelezettségeinek elmulasztásával káros és jogellenes állapotot 

idézett elő, a jogszabály szerint szükséges követelmények érvényesítése érdekében a vízügyi hatóság kötelezi. 

a) a vízjogi engedély nélkül vagy az attól eltérően végzett kivitelezés megszüntetésére, felfüggesztésére, 

továbbá az engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően elvégzett vízimunka vagy megépített vízilétesítmény 

átalakítására, meghatározott módon megvalósított fennmaradására és üzemeltetésére vagy megszüntetésére, 

az engedély nélkül gyakorolt vízhasználat szüneteltetésére, abbahagyására vagy meghatározott módon való 

gyakorlására; 

(2) Amennyiben a vízügyi hatóság az eljárást az (1) bekezdés a)-g) pontjai alapján folytatja le, a 

vízhasználó vagy az, aki a jogellenes állapot megszüntetésére a jogszabály szerint egyébként köteles, a külön 

jogszabályban meghatározott tartalmú, a vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárásra irányadó 

terv és adat szolgáltatására is kötelezhető. 

(3) A (2) bekezdés szerinti terv- és adatszolgáltatást az eljáró hatóság elrendeli, ha a vízilétesítmény 

megépítéséről, vízjogi engedély nélkül vagy attól eltérően elvégzett vízimunka, üzemeltetett vízilétesítmény 

vagy vízhasználat fennmaradásáról, átalakításáról vagy megszüntetéséről kell dönteni, és ehhez - jogszerű 

teljesítés hiányában - engedélyezési tervdokumentáció nem áll rendelkezésre. 

 

A műszaki tervdokumentáció készítése során figyelembe kell venni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz 

szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 3. §. és 3. számú melléklet VI. 

pontját. Az eljárásban a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendeletben előírtak alapján - megfelelő jogosultsággal 

rendelkező tervező által elkészített tervdokumentációt kell benyújtani. 

 

Az építési tevékenység, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint 

felszín alatti vizekbe, földtani közegbe szennyezést okozó anyag juttatásával nem jár. 

 

A tevékenység során szennyvíz nem keletkezik. 
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A lehulló csapadékvizek elszikkadnak. 

 

Az öntözőtelep által érintett ingatlanok: 

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletéhez 

kapcsolódó részletes érzékenységi térkép alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területi 

kategóriába tartozik, 

- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 

szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján üzemelő és távlati vízbázis (kijelölt) védőterületet, 

hidrogeológiai védőövezetét nem érinti, 

- a nagyvízi medrek, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 

használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének 

rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet alapján nem nagyvízi 

mederben helyezkedik el, vízfolyás parti sávját nem érinti. 

 

Árvíz- és jég levonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások: 

 

A tervezett öntözőtelep nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz- és a jég levonulásra, valamint a 

mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

 

Az 1242/2022. (IV.28.) Kormány határozatban kihirdetett Magyarország felülvizsgált, 2021. évi vízgyűjtő-

gazdálkodási terve 8-12. mellékletében az öntözési tevékenységgel érintett sp.1.15.1 jelű Duna-Tisza közi 

hátság - Duna vízgyűjtő déli rész sekély porózus víztest és a sp.1.15.2 jelű Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli 

rész sekély porózus víztestekre a felszín alatti vizek állapotát javító intézkedések között az öntözési 

tevékenységhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása nem szerepel. 

 

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a tevékenység a felszíni és felszín alatti 

vizek mennyiségét és minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, üzemelő-, illetve 

távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, az árvíz és a jég levonulására, valamint a 

mederfenntartásra hatást nem gyakorol, ezért az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához 

előírásokkal hozzájárultam. 
 

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17.§ alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét. 

 

A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 2. 

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

 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján hozta 

meg. 

 

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

 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság az Ákr. 85.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat 

részére történő megküldését.” 

 

* 

 

Hivatalunk a 2022. október 24. napján kelt, BK/KTF/07238-7/2022. számú levelével – figyelemmel a 

Rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjét.  

 

Akasztó Község Jegyzője a megkeresésre 1499-2/2021. számon az alábbi nyilatkozatot tette: 

 

„A BK/KTF/07238-7/2022. iktatószámú levelükre hivatkozva, nyilatkozom, hogy a NÉMA Kft. - Akasztó 

0207/2 és 0192/6-9 helyrajzi számú ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése Akasztó 
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Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 9/2004. (VI.30.) 

önkormányzati rendeletével nem ellentétes, településrendezési szempontból kizáró ok nem áll fenn.” 

 

* 

 

Hivatalunk a 2022. október 24. napján kelt BK/KTF/07238-3/2022. számú levelével – az Ákr. 10. §-ára 

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

ügyfeleket értesítette az eljárás megindításáról. 

 

Az eljárásban sem a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, sem az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

nem tett nyilatkozatot. 

 

* 

 

 

Várható környezeti hatások: 

 

Földtani közeg védelme 

Létesítés: 

A kivitelezési munkák során a talajra, mint környezeti elemre gyakorolt hatás elviselhetőnek tekinthető, 

mivel a talaj szennyezettsége a kivitelezés során számottevően nem növekszik. 

Szennyező hatást jelentenek a munkagépek, gépjárművek, földmunkagépek által kibocsátott 

szennyezőanyagok, az építés során szálló por, amelyek a talajra ülepedve, majd abba bemosódva 

szennyezhetnek. Ugyancsak szennyező forrást jelenthetnek a munkagépekről lecsöpögő üzemanyag, olaj, 

zsír. 

A másik hatás a talajtömörödés, mely a létesítés során nem gyakorol számottevő hatást a talajszerkezetre és a 

talajban lévő biomra. 

A talajra leginkább hatást gyakorló tevékenység a munkaárok ásása. Ez gumikerekes forgókotró géppel vagy 

árokásó géppel történik. Az árokásás során először a humuszréteg kerül letermelésre, majd deponálásra, ezt 

követően az altalajt emelik ki és deponálják. Végül ezeket a földalatti csőfektetési munkálatokat követően, 

megfelelő rétegzettség szerinti sorrendben visszaterítik. 

 

Üzemelés: 

Az üzemelés során a jelenlegi területhasználathoz képest nem történik a területen többletmozgás, így a 

tevékenység talajra gyakorolt hatása irreleváns. 

 

Havária: 

Havária lehet a rendszer meghibásodása, esetleges karbantartása. Ekkor az érintett szakaszt fel kell tárni és a 

hibákat kijavítani. Ez a tevékenység szintén a talaj kismértékű bolygatásával jár. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

A tervdokumentációban bemutatott tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR.) hatálya alá tartozik. 

A Néma Kft. (6221 Akasztó, Fő út 129.) tulajdonában és földhasználatában álló Akasztó 0207/8, 0207/9 és 

0192/6-9 hrsz. alatti, külterületi ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítését tervezi. Az öntözőtelep 

vízellátását felszíni vízkészletből, a Sós-éri csatornából biztosítják. A vízkivételhez 4 x 4 m oldalhosszúságú, 

6 m mély betonozott akna létesül, ebben kerül elhelyezésre 2 db búvárszivattyú. Az öntözési helyszínekhez 

felszín alatti nyomóvezetéken át juttatják el az öntözővizet. 

Az öntözendő területek Akasztó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról 

szóló 9/2004. (VI. 30.) Kt. rendelete alapján mezőgazdasági terület övezeti besorolásúak. 

 

Létesítés: 

A létesítés zajforrásai a földmunkagépek és a szállítójárművek. A létesítés mezőgazdasági területen történik, 

kizárólag a zajszempontú nappali időszakban. Az építési műszak várhatóan a 8:00 és 16:00 óra közötti 

időszak. A létesítés alatt a környezet legnagyobb zajterhelésére a vízkivételi műtárgy, valamint a tervezett 
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nyomóvezeték kialakítása során kell számítani. Az építési munkálatok várható időtartama 1 és 6 hónap közé 

tehető. Az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott számítás szerint az építési tevékenységtől 

származó zajterhelés a legközelebbi védendő létesítmény esetében a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 2. melléklete szerinti határértéket nem haladja meg. 

Az öntözőrendszer kiépítéséhez a szerelvények és öntöző csövek helyszínre szállítása az 53. sz. főút 

Akasztó-Solt közötti szakaszáról letérve, földúton történik. A szállítási tevékenység várhatóan nem okoz 

jelentős zajterhelés növekedést a védendő környezetben. 

 

Üzemelés: 

Az üzemelés idején a vízkivételi berendezések (elektromos szivattyúk) igény szerint, de alapvetően 

folyamatos (0-24 óra) üzemben működnek. Normál üzemállapot mellett kizárólag ezek zajterhelésével kell 

számolni. A szivattyúk tervezett telepítési helyéhez legközelebbi zajtól védendő ingatlan DK-i irányban, 

Akasztó falusias lakóterületén, mintegy 1450 m távolságra helyezkedik el. A bemutatott számítás alapján a 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete szerinti határértékek a nappali és az éjjeli 

időszakra vonatkozóan is teljesülnek. 

Az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatottak alapján az esőztető öntözőtelep zajvédelmi 

hatásterületén nem található védendő létesítmény, a legközelebbi védendő épületek homlokzatánál nem 

várható a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértékeket meghaladó 

zajterhelés. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

A tervezett esőztető öntözőtelepet Akasztó község 0207/8, 0207/9 és 0192/6-9 hrsz.-ú külterületi 

ingatlanokon, a településtől nyugati-délnyugati irányban valósítják meg. Az öntözőtelep kiterjedése nettó 

40,1757 ha (bruttó 50,2851 ha). A vizsgált terület környezetében mezőgazdasági művelés alatt álló területek 

találhatók. A beruházással érintett területen a környék mezőgazdasági területeinek diffúz kibocsátásai 

jelentik az alapállapotot. 

 

Létesítés: 

Az öntözőtelep létesítése során számottevő légszennyező hatás nem jelentkezik. Minimális diffúz kiporzással 

a műtárgyak, nyomóvezetékek, földkábelek telepítésével kapcsolatos földmunkáknál, továbbá a 

berendezések, valamint az előregyártott elemek helyszínre szállításánál a közúti közlekedésből származó 

légszennyezőanyag kibocsátással kell számolni.  

A levegőre leginkább hatást gyakorló tevékenység az öntözőcsatorna-ásás, melynek során a 

földalatti vezeték árok profilt kialakítják, szerelvényeket a helyére teszik. Ez munkaszervezéstől 

függően 1-2 db gumikerekes forgókotróval vagy árokásó-géppel történik 20-30 napon keresztül. 

Az ásás során először a humuszréteg kerül letermelésre, majd deponálásra, ezt követően az 

altalajt emelik ki és deponálják. 

A szerelvények és gépészet helyszínre szállítása során összesen kb. 10-30 fordulóra kell 

számítani, amely tehergépjárművek az öntöző csöveket és egyéb berendezéseket szállítják a 

helyszínre az Akasztó-Solt 53. sz. közútról letérve a csatorna felé vezető földes úton. 

A földmunka során kitermelt talaj várhatóan a beruházás helyszínén a műtárgyak és a vezetékek elhelyezését 

követően visszatöltésre kerül, valamint a területen szétterítésre. 

 

Hatásterület: 

A dokumentáció készítője által elvégzett számítások alapján a kivitelezés fázisában az öntözőtelep 

levegővédelmi hatásterülete a telepítés helyétől számított 100 m-es sáv által lehatárolt területre, valamint a 

szállítási útvonalakra korlátozódik. A levegővédelmi hatásterületen védendő épület nincs, legközelebbi 

védendő létesítmény az öntözőteleptől 1455 m-re DK-i irányban található lakóingatlan.  

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

forgalmához képest nem számottevő mennyiségű. A gépjárműforgalom, a környezeti levegő minőségében 

kimutatható változást nem eredményez.  

 

Éghajlatváltozás 

A benyújtott dokumentáció készítője vizsgálja a tervezett beruházás és az éghajlatváltozás kapcsolatát.  
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Az öntözőberendezés elemeire a klímaváltozás negatív hatást nem gyakorol, azonban az öntözési 

folyamatokra igen. A vízgazdálkodás egészét nézve döntően a kockázatok növekedésével kell számolni. A 

mezőgazdasági termékek, illetve a termelési tényezők (víz, energia) mennyiségét, minőségét és árát az 

éghajlatváltozás negatívan befolyásolhatja. Az éghajlatváltozás az öntözéses mezőgazdasági tevékenység 

által előállított termékek iránti keresletre hatással lehet. 

A tevékenység során vizsgált hatótényezők várhatóan nem váltanak ki éghajlatváltozást előidéző 

folyamatokat az egyes környezeti elemek tekintetében. 

 

Üzemelés: 

Az öntözőtelep üzemeltetése során, légszennyezőanyag környezetbe kerülésével nem kell számolni. Az 

önjáró öntözőgép meghajtása villamos árammal, villanymotorral fog történni. 

Az üzemelő villamos berendezés (villanymotor) csak jelentéktelen hőterhelést jelent a környezeti levegő 

számára. A tervezett tevékenységhez engedélyköteles légszennyező pontforrás nem kapcsolódik.  

 

Havária: 

Havária esemény lehet a meghajtó elektromos szivattyú kigyulladása, ez azonban (ha a tűz nem 

terjed át máshova) rövid ideig tartó levegőterheléssel jár. 

 

A tevékenység a környezetére levegővédelmi szempontból számottevő kockázatot várhatóan továbbra sem 

jelent a szervezési és technikai intézkedések betartása mellett. 

 

Természet- és tájvédelem 

Az Akasztó 0207/8, 0207/9 hrsz.-ú ingatlanok (a megosztást megelőzően Akasztó 0207/2 hrsz.) szerepel a 

Kiskunsági Nemzeti Park védettségének fenntartásáról szóló 134/2007. (XII.27.) KvVM rendelet 

(továbbiakban: KvVM rendelet) 1. sz. mellékletében, azaz országos jelentőségű védett természeti területnek 

minősülnek. 

 

A KvVM 3. § alapján: „A védettség indoka és célja a kiskunsági táj jellegzetes arculatának és természeti 

értékeinek, különösen a homokon kialakult formakincsnek, az állóvizeknek, a jellegzetes vegetációtípusok 

(homokpuszta maradványok és szikes puszták rétjei, lápok, turjánosok, Tisza menti természetes 

galériaerdők), valamint ezen élőhelyek természetes növény- és állatvilágának, a Kiskunság gazdag 

madárvilágának megőrzése, a madarak háborítatlan fészkelésének és vonulásának biztosítása, a táj 

kulturális értékeinek (pl. a hagyományos pusztai állattartás és a jellegzetes tanyai, paraszti életforma 

emlékeinek) megóvása.” 

 

A fentieken túl a kérelem részét képező Akasztó 0207/8, 0207/9; 0192/6; 0192/7; 0192/8; 0192/9 hrsz.-ú 

ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 

8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.), valamint az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az 1. sz. 

mellékletének 8.7.1. pontja alapján a Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék elnevezésű 

HUKN10002 azonosítószámú különleges madárvédelmi, valamint az 5. sz. mellékletének 8.12.1 pontja 

alapján a Felső-kiskunsági szikes tavak és Mikla-puszta elnevezésű HUKN20009 azonosítószámú kiemelt 

természetmegőrzési Natura 2000 terület részei is. 

 

Az Nkr. 4. § (1) bekezdése alapján „A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az 

azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott 

élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a 

Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 

feltételeinek biztosítása.” 

 

Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék különleges madárvédelmi terület (Terület azonosító: 

HUKN10002, területe: 35 748 ha). Jelölő fajok: aranylile, bakcsó, barna rétihéja, batla, bölömbika, 

cigányréce, daru, fattyúszerkő, fehér gólya, fülemülesitke, gólyatöcs, gulipán, halászsas, hamvas rétihéja, 

kacagócsér, kanalasgém, kék vércse, kékbegy, kékes rétihéja, kerecsensólyom, kis kócsag, kis lilik, kis 

őrgébics, kis sirály, kis sólyom, kis vízicsibe, kormos szerkő, küszvágó csér, lócsér, nagy kócsag, 



20 

 

20 

 

 

pajzsoscankó, pettyes vízicsibe, réti cankó, rétisas, szalakóta, széki lile, szerecsensirály, törpegém, túzok, 

ugartyúk, üstökösgém, vándorsólyom, vékonycsőrű víztaposó, vörös gém. 

 

A Felső-kiskunsági szikes tavak és Mikla-puszta elnevezésű, HUKN20009 azonosítószámú, kiemelt 

jelentőségű természetmegőrzési, Natura 2000 terület jelölő élőhelyei: Pannon szikes sztyeppék és mocsarak, 

Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) fontos 

orchidea-lelőhelyei, Síksági pannon löszgyepek. Jelölő fajok: kisfészkű ászát, pusztai gyalogcincér, 

szivárványos ökle, vöröshasú unka, mocsári teknős, közönséges tarajosgőte, vidra, közönséges ürge. 

 

A rendelkezésre álló biotikai adatbázis és a dokumentáció alapján is védett természeti érték tényleges 

élőhelye nem ismert a tevékenységgel érintett területről, azonban a területen meglévő facsoportok potenciális 

fészkelőhelyet jelenthetnek, illetve az üzemelés is fészkelőhelyet teremthet egyes védett, fokozottan védett 

madárfajok részére. 

 

Az ingatan nyilvántartási adatok szerint: 

Az Akasztó 0192/9 hrsz.-ú ingatlan b) alrészlete (0,3912 ha) művelési ága legelő.  

Az Akasztó 0207/8 hrsz.-ú ingatlan a) alrészlete (0,5041 ha) művelési ága legelő. 

 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 91. § (7) bekezdése szerint ahol más jogszabály 

gyep művelési ág megnevezést használ, ott e törvény hatálybalépésétől kezdődően rét, legelő művelési ág 

megnevezést kell használni, vagyis a gyep, a rét és a legelő művelési ág egy, és ugyanazon fogalom. 

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 21. § (1) bekezdésének a) pontja 

alapján természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a gyep és nádas művelési ág 

megváltoztatásához. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció mellett benyújtásra került a Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció is 

melyben az alábbi hatáscsökkentő intézkedések kerültek megállapításra. 

 

„A tanulmányban meghatározásra kerültek az élővilágra (hatásviselőre) hatással lévő hatótényezők az 

építési és az üzemelési fázisban is. A havária (vészhelyzeti) események valószínűsége nagyon kicsi. 

Összességében megállapíthatók, hogy a tervezett munkákkal járó hatótényezők az élővilágra, a 

hatásviselőkre átmeneti, kismértékű negatív vagy semleges hatásokat okoznak, amelyek időbenileg és 

térbenileg jól megszervezett munkavégzésekkel csillapíthatók. A kivitelezési munkálatok csak nappali 

műszakban tervezettek, éjszaka nem tervezettek és nem is végezhetők. Tervezett, illetve javasolt a terv vagy 

beruházás révén bekövetkező kedvezőtlen hatások enyhítését, csökkentését, mérséklését szolgáló 

intézkedések. A beruházás részeként megvalósítandó földmunkák, munkaárkok létesítése, betonozások, 

szervízút kialakítás és szerelési munkák az élőhely és a fajok legkisebb zavarásával és veszélyeztetésével 

valósítható csak meg, így az a lehető legrövidebb időn belül, kizárólag vegetációs időn kívül kivitelezhető. 

Ennek érdekében a kivitelezési munka időpontja a teljes NATURA 2000 érintettségű szakaszon az augusztus, 

szeptember, október, november, december, január, február, március és részben április hónapokban 

(augusztus 1. és április 15. között) váltja ki a legminimálisabb negatív hatást. A létesítési fázisban csak a 

szükséges mértékű munkagép és munkás tartózkodhat majd a területen. A munkálatok várhatóan napi 8 

órában történnek, a kivitelezés várható időtartama 1 hónap- 1 félév között alakul. A munkák megkezdése 

előtt a NATURA 2000 terület természetvédelmi kezelését végző Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

természetvédelmi őrét értesíteni szükséges. Az építési munkálatok kizárólag az előzetesen megjelölt művelési 

ágú ingatlanrészeket érinthetik, a más területek igénybevétele semmilyen körülmények között nem kívánatos. 

A tervezett építmény elhelyezése csak tájba illő módon, a meglévő vízkivételi létesítmények kialakításához 

igazodóan lehetséges. Nagyon fontos a tájvédelem követelményeinek való megfelelés, a térség szín- és 

formavilágához történő igazodás; a kikötő építmény funkciói csak a megadott célt szolgálhatják. Ajánlott a 

tájvédelem követelményeinek való megfelelés érdekében a Kiskunsági Nemzeti Parkkal és a természetvédelmi 

hatósággal történő folyamatos egyeztetés, konzultáció. 

 

A munkálatok során az alábbi feltételeket célszerű betartani a NATURA 2000 érintettségű szakaszokon:  
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1. A beruházási munkálatokat (beleértve az előkészítést, az építési munkálatokat, a rehabilitációt és 

üzemeltetést is) a vadon élő élővilág és a természetes-, természetközeli állapotú élőhelyek legnagyobb 

kíméletével kell végezni.  

2. A kivitelezés során az esetleges nyitott munkaárkok vagy gödrök puhatestű, kétéltű- és hüllő fajok számára 

csapdaként működnek, ezért a munkaárkokból történő folyamatos — legalább háromnaponta történő — 

mentésükről (illetve a munkaárkok betemetését közvetlenül megelőzően is), kiszedésükről, valamint a 

kivitelezés által érintett területtől számított legalább 100 m-re, természetközeli állapotú élőhelyen történő 

elhelyezésükről gondoskodni kell.  

4. A kivitelezési munkálatokkal érintett NATURA 2000, természetközeli állapotú élőhely esetében a 

munkasávon belül a földkitermelés, humusz eltávolítás csak az esetleges vezeték fektetésekhez 

technológiailag feltétlenül szükséges munkaárok szélességében történhet. A tervezett vezetékfektetések 

(öntözővíz nyomóvezeték, villamos áram földkábel) kivett út vagy szántó művelési ágú területeket 

érinthetnek, a gyepek igénybevétele nem lehetséges!  

5. A KNPI Igazgatóság által nyilvántartott, valamennyi NATURA 2000 természetközeli állapotú élőhely 

esetében a munkagépek kizárólag csak a kivitelezés által érintett, a kijelölt területsávon mozoghatnak, a 

munkálatok által nem érintett gyepterületen történő átjárás nem megengedhető, ill. a gépjárművek 

felvonulási helyeként nem szolgálhatnak.  

7. A beruházási terület által érintett NATURA 2000 természetközeli állapotú élőhelyek gyep művelési ágú 

területeinek rehabilitációja során nem történhet szervestrágya kiszórása, illetve fűmagkeverék vetése, e 

területeken a munkálatok befejezését követően az esetleges erősebb gyomosodást tisztítókaszálással kell 

visszaszorítani. A nyomvonalat az első öt évben évente kétszer kaszálni kell, melynek időtartamai: június 1-

től június 15-ig és július 1-től július 15-ig. A kaszálás megkezdése előtt 5 nappal értesíteni kell a Kiskunsági 

Nemzeti Park Igazgatóságot is.  

8. A természetközeli állapotú, országosan védett és NATURA 2000 élőhelyeken a kivitelezési (csatorna 

partmenti előkészítési, szervízút kialakítási (és az esetleges növényzeteltávolítási vagy esetleges fakivágási 

munkák ezen belül október 1. és március 15. között!) munkálatok kizárólag augusztus 1-től április 15-ig 

terjedő időtartamban javasoltak!  

9. Az építési sávon belül a munkaárokba történő visszatöltés során a talajt gondosan el kell egyengetni, a 

vezetékfektetés miatt keletkező többletföldet valamennyi természetközeli állapotú élőhely környezetéből el 

kell szállítani, a területen történő szétterítés nem megengedett.  

10. A szivattyút gépi erővel csak egy nyomtáv szélességben lehet a szivattyúálláshoz szállítani a főcsatorna 

partmenti sávjában! Ha lehetséges, akkor ezen a szakaszon inkább kézi erővel történjen ez a munka.  

11. A szívócsonk csak kifogástalan állapotban lévő szűrővel kezdhet el működni, a szűrő állapotát naponta 

vizsgálni szükséges!” […]  

[…] „13. A szivattyú csak kifogástalan üzemi állapotban működtethető, hogy a zajkibocsátása a 

legminimálisabb (gyári értéken) maradjon üzemeltetés közben!  

14.A későbbi vízjogi kiviteli tervet, illetve a tervben történő változásokat egyeztetni kell a Kiskunsági Nemzeti 

Park Igazgatósággal is.  

19. Nem üzemszerű működés, havária esemény esetén azonnal értesíteni kell a Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatóságot is.  

20. Legalább egy héttel a kivitelezések megkezdése előtt értesíteni kell a Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatóságot is.” 

 

A területileg illetékes természetvédelmi kezelő, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: 

KNPI) az ÁLT/1163-2/2022. iktatási számon az alábbiakat nyilatkozta a tervezett tevékenység kapcsán:  

 

„Tárgyi ingatlanok a HUKN20009 jelű Felső-kiskunsági szikes tavak és Mikla-puszta kjtt és a HUKN10002 

jelű Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék kmt. Natura 2000 területrészét képezik, emellett az 

Akasztó 0207/2 hrsz. ingatlan a Mikla-puszta Nemzeti Parki terület részét képezi. Az Akasztó 0192/6-9hrsz. 

területek Igazgatóságunk adatbázisában ex lege védett szikes tó kategóriába esnek, viszont a jelenleg 

rendelkezésre álló adatok alapján természetbeni állapotuk ezt nem támasztja alá. 

 

A szántók területéről jelenleg nincs ismeretünk védett természeti értékek vagy Natura 2000 jelölőfajok 

előfordulásáról, és a tervezett tevékenység a rendelkezésünkre álló információk alapján a környező 

gyepterületeken minimum 200 m-es távolságban jelenlévővédett növények (agárkosbor, pók bangó) 

állományaira nem gyakorol számottevőhatást.  
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Tájékoztatjuk, hogy Igazgatóságunk térségben történt vízminőségi mérései alapján az V. csatorna vizének 

magas a sótartalma a felvízi szakaszokon az érintett szikes területekről történő beoldódás révén. A magas 

sótartalom főként az öntözési időszakban áll fenn, amikor a levezetett belvíz hígító hatása sem érvényesül. A 

létesítmények tervezése előtt javasoljuk ezt hangsúlyosan vizsgálni.” 

 

A rendelkezésre álló információk figyelembevételével az élővilágot érintő hatások az alábbi intézkedések 

megtétele mellett csökkenthetőek: 

 

1. A beruházási munkálatokat (beleértve az előkészítést, az építési munkálatokat, a 

rehabilitációt és üzemeltetést is) a vadon élő élővilág és a természetes-, természetközeli 

állapotú élőhelyek legnagyobb kíméletével kell végezni.  

2. A kivitelezés során az esetleges nyitott munkaárkok vagy gödrök puhatestű, kétéltű- és 

hüllő fajok számára csapdaként működnek, ezért a munkaárkokból történő folyamatos — 

legalább háromnaponta történő — mentésükről (illetve a munkaárkok betemetését 

közvetlenül megelőzően is), kiszedésükről, valamint a kivitelezés által érintett területtől 

számított legalább 100 m-re, természetközeli állapotú élőhelyen történő elhelyezésükről 

gondoskodni kell.  

3. A kivitelezési munkálatokkal érintett NATURA 2000, természetközeli állapotú élőhely 

esetében a munkasávon belül a földkitermelés, humusz eltávolítás csak az esetleges 

vezeték fektetésekhez technológiailag feltétlenül szükséges munkaárok szélességében 

történhet.  

4. A tervezett vezetékfektetések (öntözővíz nyomóvezeték, villamos áram földkábel) kivett 

út vagy szántó művelési ágú területeket érinthetnek, a gyepek igénybevétele nem 

lehetséges.  

5. A KNPI Igazgatóság által nyilvántartott, valamennyi NATURA 2000 természetközeli 

állapotú élőhely esetében a munkagépek kizárólag csak a kivitelezés által érintett, a 

kijelölt területsávon mozoghatnak, a munkálatok által nem érintett gyepterületen történő 

átjárás nem megengedhető, ill. a gépjárművek felvonulási helyeként nem szolgálhatnak.  

6. A beruházási terület által érintett NATURA 2000 természetközeli állapotú élőhelyek gyep 

művelési ágú területeinek rehabilitációja során nem történhet szervestrágya kiszórása, 

illetve fűmagkeverék vetése, e területeken a munkálatok befejezését követően az esetleges 

erősebb gyomosodást tisztítókaszálással kell visszaszorítani. A nyomvonalat az első öt 

évben évente kétszer kaszálni kell, melynek időtartamai: június 1-től június 15-ig és július 

1-től július 15-ig. A kaszálás megkezdése előtt 5 nappal értesíteni kell a Kiskunsági 

Nemzeti Park Igazgatóságot is.  

7. A természetközeli állapotú, országosan védett és NATURA 2000 élőhelyeken a 

kivitelezési (csatorna partmenti előkészítési, szervízút kialakítási (és az esetleges 

növényzeteltávolítási vagy esetleges fakivágási munkák ezen belül október 1. és március 

15. között) munkálatok kizárólag augusztus 1-től április 15-ig terjedő időtartamban 

javasoltak.  

8. Az építési sávon belül a munkaárokba történő visszatöltés során a talajt gondosan el kell 

egyengetni, a vezetékfektetés miatt keletkező többletföldet valamennyi természetközeli 

állapotú élőhely környezetéből el kell szállítani, a területen történő szétterítés nem 

megengedett.  

9. A szivattyút gépi erővel csak egy nyomtáv szélességben lehet a szivattyúálláshoz szállítani 

a főcsatorna partmenti sávjában.  

10. A szívócsonk csak kifogástalan állapotban lévő szűrővel kezdhet el működni, a szűrő 

állapotát naponta vizsgálni szükséges.  

11. A későbbi vízjogi kiviteli tervet, illetve a tervben történő változásokat egyeztetni kell a 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal is.  

12. Nem üzemszerű működés, havária esemény esetén azonnal értesíteni kell a Kiskunsági 

Nemzeti Park Igazgatóságot is.  

13. Legalább egy héttel a kivitelezések megkezdése előtt értesíteni kell a Kiskunsági Nemzeti 

Park Igazgatóságot is. 
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Felhagyás 

A létesítmény teljes felszámolása során a nyomócső-hálózatot fel kell szedni, az öntözőrendszert leszerelni. 

A létesítmény teljes felszámolása esetén biztosítani kell, hogy a helyszínen a környezetre ártalmas anyagok, 

így a környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. A tevékenység esetleges felhagyásakor a 

bontási tevékenység környezeti hatásai – a létesítéshez hasonlóan – a létesítmény helyszínén, lokálisan 

jelentkeznek. A bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell 

végezni. Felhagyást követően, fontos a terület rekultivációja, tájbeillesztése, új hasznosítási mód keresése. 

A létesítmény felhagyása esetén a védendő környezet zajterhelése a telepítési fázis során bemutatásra 

kerültekhez hasonlóan alakul. 

 

Országhatárokon átterjedő hatások 

A dokumentációban foglaltak alapján kijelenthető, hogy a mezőgazdasági tevékenységgel és az öntözéssel 

kapcsolatban országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége nem valószínűsíthető. 

A tervezett mezőgazdasági tevékenység nem tartozik az országhatáron átterjedő környezeti hatások 

vizsgálatáról szóló, 1991. február 26‐án, Espooban aláírt és a 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelettel kihirdetett 

egyezmény (a továbbiakban: Espoo‐i egyezmény) I. számú függelékben felsorolt tevékenységek vagy 

létesítmények közé, így nem esik a Rendelet 12. § (1) bekezdésének hatálya alá. 

A fentieken túl megállapítható, hogy – tekintettel az előzőekben bemutatott hatásterületekre és az 

országhatár tervezési területtől való jelentős távolságára – országhatáron átnyúló hatásokkal nem kell 

számolni. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet 3. §-a, illetékességét a környezetvédelmi, 

természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdés állapítja meg. 

 

* 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció és annak kiegészítése alapján hivatalunk megállapította, hogy a 

tervezett tevékenység során jelentős környezeti hatás természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, zaj- 

és rezgésvédelmi, földtani közeg védelme és hulladékgazdálkodási szempontból nem várható a 

rendelkező részben tett természetvédelmi feltételek, illetve szempontok betartásával, ezért a 

tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt. 
 

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

hatás és a tevékenység a Rendelet 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, 

hogy a Rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély 

birtokában kezdhető meg.  

 

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

cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/07238-3/2022. ikt. 

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

 

A döntés formáját az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg. 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 



24 

 

24 

 

 

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. 

 

Hatóságunk a Rendelet 5. § (6) bekezdése alapján jelen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban 

érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat, Akasztó Község Jegyzőjének, aki gondoskodik a 

határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. 

 

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 határoztam meg. 

 

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

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, időbélyegző szerint 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 

főispán nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják: 

1. Akasztó Község Jegyzője (6221 Akasztó, Fő u. 40.) kifüggesztésre, külön levéllel   HKP 

2. NÉMA Kft. (6221 Akasztó, Fő út 129.)      11025320#cegkapu 

3. Agócs Gábor (6200 Kiskőrös, Dózsa György u. 3/1.)     ügyfélkapu 

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

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

6. BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6300 Kalocsa, Városház u.1.)  HKP           

7. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály (6000 

Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

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

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

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

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

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

12. Hatósági Nyilvántartás 

13. Irattár 
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