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H A T Á R O Z A T 
 

A Freiland Farm Kft. (székhely: 6055 Felsőlajos, Fő u. 8., KÜJ: 103 655 750, KTJ: 102 775 654, hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 26528719#cegkapu) megbízásából a DAVIÉP DÉL-ALFÖLDI VÍZÉPÍTŐ Kft. 

(6500 Baja, Rókus u. 13/B, hivatalos elektronikus elérhetősége: 23281008#cegkapu) által 2019. február 11-

én előterjesztett – a Tiszaalpár 0140/18, 22, 23, 41, 42, 43, 44 hrsz. alatti ingatlanon extenzív kacsanevelő 

telep 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 128. a) 

pontja – „Egyéb az 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre 

szánt területen 3 ha területfoglalástól” – alapján előzetes vizsgálat köteles tevékenység, a hatóság döntésétől 

függ, hogy hatásvizsgálat köteles-e. 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 tevékenység építési és használatbavételi engedélyek valamint 

vízjogi engedélyek birtokában kezdhető meg. 

 

* 

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  
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emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

1.1. A Freiland Kft. (6055 Felsőlajos, Fő u. 8.) által előterjesztett „Tiszaalpár 0140/18, 22, 23, 41, 

42, 43, 44 hrsz. alatti ingatlanon extenzív kacsanevelő telep” tárgyú előzetes vizsgálati 

tervdokumentációhoz közegészségügyi szempontból hozzájárulok. 

 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

2.1. Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint védett vagy 

nyilvántartott örökségi elemet nem érint, az engedély kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi 

szempontú feltétel közlése szükségtelen. 

 

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

 

3.1. Az előzetes vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható. A talajvédelmi 

vonatkozású egyéb előírásokat talajvédelmi tervekre alapozottan tesszük meg az ingatlanügyi, 

valamint az építésügyi eljárások során. 

 

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

vizsgálata: 

 

4.1. A Tiszaalpár 0140/18, 0140/22, 0140/41, 0140/42, 0140/43 és 0140/44 hrsz-ú ingatlanokat 

érintően hozzájárulást kikötés nélkül megadom. 

 

4.2.  A Tiszaalpár 0140/23 hrsz-ú ingatlant érintően hozzájárulást azzal a kikötéssel adom meg; 

hogy a tervezett beruházás (trágyatároló) termőföld igénybevételével jár – ezért a termőföld 

védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 9.§ és 10.§ -ában foglaltak alapján, az igénybevétel 

megkezdése előtt - termőföld más célú hasznosítását engedélyező határozat beszerzése 

szükséges az Ingatlanügyi Hatóságtól. 

 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztályának 35600/895-1/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Freiland Farm Kft. (6055 Felsőlajos, Fő u. 8.) részére, a Tiszaalpár, 0140/18, 22, 23, 41, 42, 43, 44 hrsz. 

alatti ingtlanokon létesítendő extenzív kacsanevelő telep vonatkozásában az előzetes vizsgálati eljárást lezáró 

határozat kiadásához 

 

az alábbi feltételekkel hozzájárulunk 

 

Előírások, feltételek: 

1. A létesítmények kialakítása és üzemeltetése a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését 

kizáró módon végezhető. 

2. A tevékenységgel és kivitelezéssel nem okozhatják a felszín alatti víz szennyezése szembeni 

védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban 

meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben. 

3. A Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait, a vizek mezőgazdasági eredetű 

nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, 

valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló FVM rendelet előírásait be kell tartani. 

4. A trágyatároló kapacitásának meg kell felelnie a legalább 6 havi trágyatárolás feltételeinek.  
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5. A trágyatárolót úgy kell kialakítani, hogy a felszín alatti vízkivételi pont (kút) 100 m-es 

védőtávolságának megtartása biztosítható legyen. 

6. Az állattartási tevékenység, trágyatárolás felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzésére 

monitoring rendszert kell kiépíteni. 

7. A kivitelezés és az tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen 

anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi 

megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható. 

8. A trágyával érintkező felületeket, úgy kell kialakítani, hogy az könnyen tisztítható legyen, onnan  

 

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

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ingatlan vízellátását biztosító fúrt kút csak érvényes vízjogi 

fennmaradási engedély birtokában üzemeltethető.  

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.  

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, a 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 55. § (4) alapján 

a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

* 

 

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

 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642, Hivatali kapu: 

JH03KMTKTF, KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósághoz, csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva, 

 – elektronikus ügyintézésre kötelezett esetén kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton benyújtandó, 

 elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton is benyújtható (pl. amennyiben 

ügyfélkapuval rendelkezik, az e-papír szolgáltatás igénybe vételével, a https://epapir.gov.hu oldalon 

keresztül), 

 indokolással ellátott fellebbezésnek van helye. 

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem 

volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

 

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási 

díjtétel 50 %-a, azaz 125.000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

38100004 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot 

vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem 

feltüntetni jelen határozat számát. 

 

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési 

jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az 

irányadóak. 

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. 

 

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

fel. 
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Jelen határozat – fellebbezés vagy valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása 

hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon, véglegesség válik. 

 

 I N D O K O L Á S 

 

A Freiland Farm Kft. (székhely: 6055 Felsőlajos, Fő u. 8., hivatalos elektronikus elérhetősége: 

26528719#cegkapu) megbízásából a DAVIÉP DÉL-ALFÖLDI VÍZÉPÍTŐ Kft. (6500 Baja, Rókus u. 13/B, 

hivatalos elektronikus elérhetősége: 23281008#cegkapu) 2019. február 11-én – a Tiszaalpár 0140/18, 22, 23, 

41, 42, 43, 44 hrsz. alatti ingatlanon extenzív kacsanevelő telep tárgyú – előzetes vizsgálati dokumentáció 

elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál és kérte az eljárás lefolytatását. 

 

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

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

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

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

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

 

A Freiland Farm Kft. hivatalunk BK-05/KTF/01165-3/2019. számú hiánypótlási felhívására igazolta az 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetését. 

 

 Az ügyfél a BK-05/KTF/01165-14/2019. számú hiánypótlási felhívásra az előterjesztett előzetes vizsgálati 

dokumentációt 2019. március 11. napján és 2019. március 14. napján kiegészítette. 

 

Az engedélyes adatai: 

Név:              Freiland Farm Kft.              

Székhely:             6055 Felsőlajos, Fő u. 8. 

KÜJ szám:  103 655 750 

 

A beruházás helye: 

Telephely címe:  6067 Tiszaalpár,  

Helyrajzi szám: 0140/18, 0140/22-23, 0140/41-44 hrsz.  

Terület nagysága:  3, 9396 ha 

Művelési ága:  kivett udvar, szántó, telephely 

Tulajdonos:  Freiland Farm Kft.  

KTJ szám: 102 775 654 

Súlyponti EOV koordináták: EOVx: 163 954 m 

 EOVy: 717 836 m 

  

Férőhely kapacitás:  11 000 db kacsa/turnus  

  

Tervezett beruházás: baromfitelep létesítése 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője: 

Név: DAVIÉP DÉL-ALFÖLDI VÍZÉPÍTŐ Kft.  

Székhely: 6500 Baja, Rókus u. 12/B. 

Bokor Tamás - hulladékgazdálkodási,  

víz- és földtani közeg védelmi, 

levegőtisztaság-védelemi szakértő,  

zaj - és rezgésvédelmi szakértő 

Bevont szakértő: Agócs Gábor tájvédelmi szakértő 

 

A kiegészített dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt az R. előírásainak. 
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A telephely elhelyezkedése: 

A beruházási tevékenység Tiszaalpár külterületén, a 0140/18, 0140/22-23, 0140/26, 0140/41-44 hrsz. alatti 

ingatlanon kerül megvalósításra, melynek besorolása zavaró hatású ipari övezet (Gip). A kacsatelepet a 

Kiskunfélegyháza – Tiszaalpár alsórendű útról, annak 11+545 km szelvényénél elágazó szilárd burkolatú 

úton keresztül lehet megközelíteni. A vizsgált ingatlan környezetében mezőgazdasági művelés alatt álló 

szántóterületek, legelők találhatók. Az ingatlan területe 3, 9396 ha, művelési ága kivett udvar, szántó, 

telephely. 

 

A tervezett tevékenység: 

Az állattartó telep megvalósulását követően húshasznú (nem brojler) kacsaneveléssel és értékesítéssel 

kívánnak foglalkozni. A bővítés célja, hogy a telep alkalmas legyen egy időben 11 000 db brojler kacsa 

extenzív tartására. A beruházás során tervezett az ingatlanon lévő állattartó épület átalakítása, bővítése, 

továbbá járulékos létesítményként felújításra kerül a meglévő szociális épület. Tervezett egy új 1000 m³-es 

almostrágya tároló, a hozzá kapcsolódó 300 m³-es csurgalék trágyalé gyűjtő, 216 m³-es tűzivíztároló 

valamint 530 m²-es szalmatároló létesítése. 

A napos kacsa beérkezése, előnevelése és utónevelése egy fedett, szilárd padozatú épületben történik. A 

betelepített állomány a 4,0 kg-os egyed-testtömeget általában 8 hét nevelési idő alatt érik el. A telepen évi 5 

turnusban tervezik a brojler kacsák nevelését, a ciklusok közötti átlag két hetes takarítási, pihentetési 

időszakok közbeiktatásával. Az állatok a szalmázott istállótérben és a kifutón szabadon mozoghatnak. 

Bizonyos korhoz és időjárási viszonyokhoz kötötten a szabad, fedetlen terület használata is biztosított a 

kacsák számára. 

Úszási, pancsolási lehetőség is adott minden állomány számára, az egészséges életmód megteremtése 

érdekében. Erre a célra medencék kerülnek kialakításra az új csarnokban a kifutókon (összesen 5 db). 

Az állatok kétféle takarmányt fogyasztanak, korhoz kötötten indulót és nevelőt. A takarmányozást és itatást 

automata rendszerű önetető és önitató berendezésekkel biztosítják. A kacsák nevelése során keletkezett 

almos trágyát a turnusok végén rakodógéppel szállítják el az újonnan létesülő telepi trágyatárolóba.  

 

A telepen található meglévő épületek, létesítmények 

0140/22 hrsz.: 

1 db istálló (átalakításra, bővítésre kerül) 

0140/41 hrsz.: 

3 db istálló (használaton kívül) 

1 db szociális épület (felújításra kerül) 

1 db lakóépület (használaton kívül) 

1 db takarmánytároló siló (használaton kívül) 

0140/42 hrsz.: 

1 db kenel (használaton kívül) 

1 db kút (üzemel) 

1 db hidroglóbusz (üzemel) 

0140/43 hrsz.: 

burkolt út 

0140/44 hrsz.: 

1 db hídmérleg (üzemel) 

2 db romos épület (használaton kívül) 

1 db iroda (üzemel) 

1 db szociális épület (használaton kívül) 

1 db ásott kút (használaton kívül) 

 

A telepre tervezett létesítmények: 

Tiszaalpár 0140/18, 22, 23, 41, 44 hrsz.-ú ingatlanon a bővítést követően az alábbi létesítmények kerülnek 

kialakításra: 

 

0140/18 hrsz.: 

1 db monitoring kút 

szabadtartásos kifutó 
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0140/22 hrsz.: 

1840,63 m² kacsanevelő csarnok (meglévő istálló átalakításával) 

852,15 m² kacsanevelő csarnok 

1 db monitoring kút 

2 db takarmánytároló siló 

0140/26 hrsz.: 

1000 m³ almostrágya tároló 

300 m³ csurgalékvíz tároló 

0140/41 hrsz.: 

1 db monitoring kút 

0140/44 hrsz.: 

216 m³ tűzivíz tározó 

530 m² szalmatároló 

1 db monitoring kút 

 

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

benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú 

mellékletben szerepel. 

 

A tevékenység a R. 3. sz. melléklet 128. a) pontja – „Egyéb az 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy 

építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól” – szerint minősül, ezért a 

környezetvédelmi hatóság döntésétől függő, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e. 

 

Hatóságunk a R.  3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, valamint honlapján 2019. február 20-án 

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

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

Polgármesteri Hivatal (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.)  hirdetőtábláján 2019. február 21. napjától 2019. 

március 27. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan 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:  

 

Az iratanyag átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy az előzetes vizsgálati tervdokumentáció 

elfogadásának közegészségügyi szempontból akadálya nincs. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 

 

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

KvVM-EüM rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a kémiai biztonságról szóló 

2000. évi XXV. törvény, a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes 

rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet alapján adtam ki. 

 

Hatáskörömet a Rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet 1. táblázat 3. pont, illetékességemet 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. 
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rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése állapítja meg. 

 

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

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

 

Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a 

továbbiakban: Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak 

tűnő tárgy kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében erről a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, 

az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal 

abbahagyni, a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény 

intézkedéséig gondoskodni továbbá az illetékes jegyző útján az illetékes örökségvédelmi hatóság (Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztálya, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., 76/795-847) felé azt haladéktalanul 

bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése 

szerint feltárásra jogosult intézményt.  

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság 

kiszabását vonja maga után. 

 

Hatóságom illetékességét a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII.28.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: 496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 3. pontja állapítja 

meg. 

 

Hatóságom illetékességét a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet) 3. § (1) a) pontja és 1. melléklete állapítja 

meg. A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a Rendelet 28. § (1) bekezdése, illetve 5. melléklet I. táblázat 

alapján vizsgáltam, eljárásomban a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 87-88. §-ban felsorolt szempontokat 

vettem figyelembe.  

 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

A Talajvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet) 13. § f) pontja, valamint a 14. § (4) bekezdése állapítja meg.  

 

A talajvédelmi szakkérdésben történő közreműködés a Rendelet 28 § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet 

I. táblázat B oszlop szerint történik.  

 

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

vizsgálata: 

 

A beruházás előzetes vizsgálatával kapcsolatban a Tiszaalpár 0140/18, 0140/22, 0140/41, 0140/42, 0140/43 

és 0140/44 hrsz-ú ingatlanokat érintően földvédelmi kifogást nem emeltünk, mivel a beruházás termőföldet 

nem érint.  

A szakhatósági megkereséshez csatolt tervdokumentációból és helyszínrajzból megállapítottuk, hogy a 

tervezett beruházás a Tiszaalpár 0140/23 hrsz-ú ingatlant érintően termőföld igénybevételével jár, de 

földvédelmi szempontból helyhez kötött beruházásnak minősül. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben foglaltak szerint, a termőföld igénybevételének 

megkezdését megelőzően a termőföld más célú hasznosítását engedélyező határozat beszerzése szükséges az 

Ingatlanügyi Hatóságtól. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés, 81. § (1) bekezdés, 

116. § (4) bekezdés e) pontja, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 7. §, 8. §, 

8/A. § és 8/B. § előírásai szerint jártam el, tekintettel a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.1 

pontjában foglaltakra is.  
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Hivatalunk hatáskörét az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdése és a 

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

Korm. rendelet (a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet) 37. § (1) bekezdése, míg illetékességét 

a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja alapozza meg. 

 

* 

 

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” 

megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében kerestem meg. 

  

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.  

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

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

Főosztálya BK-05/KTF/01165-6/2019. iktatószámon, 2019. február 19. napján érkezett levelében, Freiland 

Farm Kft. (6055 Felsőlajos, Fő u. 8.) részére, a Tiszaalpár, 0140/18, 22, 23, 41, 42, 43, 44 hrsz. alatti 

ingtlanokon létesítendő extenzív kacsanevelő telep vonatkozásában indult előzetes vizsgálati eljárásban 

szakhatóságként kereste meg hatóságunkat. 

 

Hatóságunk részére elektronikusan rendelkezésére bocsátott, DAVIÉP Kft. (6500 Baja, Rókus u. 13/B) által 

készített tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenység megfelel a vízügyi hatóság 

hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak, vízgazdálkodási és vízvédelmi érdeket nem sért. 

 

A FREILAND FARM Kft. a Tiszaalpár 0140/18, 0140/22, 0140/23, 0140/41, 0140/42, 0140/43, 0140/44 

hrsz.-ú 39396 m
2
 összterületű ingatlanokon 11000 db kacsa extenzív tartását tervezi.  

A benyújtott tervek alapján az ingatlanon csak egy meglévő állattartó épület kerül átalakításra, bővítésre, 

járulékos létesítményként felújításra kerül a meglévő szociális épület, új létesítményként tervezett az 1.000 

m
3
-es almostrágya tároló, a hozzákapcsolódó 250 m

3
-es csurgalék trágyalégyűjtő, 216 m

3
-es tűzivíztároló, 

valamint 530 m
2
-es szalmatároló. 

A tervezett turnusok száma 5, a telephely éves kapacitása 55000 db kacsa. 

A fedett, beton aljzatú istállóban (2456 m
2
 alapterületű) mélyalmos technológiában kívánják a jószágokat 

tartani. Tervezett munkavállalói létszám 4 fő. 

A kacsanevelő épületrész hosszanti tengelyének mindkettő oldalán padlóösszefolyó kerül beépítésre, az 

esetleges csurgalékvizek épületen belüli összegyűjtésére. A padlóösszefolyó sor 1 – 1 közös NA 250 mm-es 

KM PVC elvezető hálózathoz kapcsolódik, és csurgalékvizeket a csarnok ÉK-i homlokzata mellett 

megépítésre kerülő 15 m
3
-es vízzáró kialakítású medencébe vezetik. 

A kacsanevelő csarnok kifutó részében kialakításra kerül 4 db 71,825 m
2
-es (40 cm-es vízfelületnél, 42,25 

m
2
-es) és 1 db 123,42 m

2
-es (40 cm-es vízfelületnél, 92,60 m

2
-es) kacsaúsztató medence. A kacsaúsztató 

medencék teljes szélességében, a nevelőterek oldalán rozsdamentes vízelvezető folyóka kerül beépítésre az 

aljzatbetonba. A folyóka célja az úsztató medencékből kimenő kacsákról lefolyó vizek összegyűjtése, 

elkerülve ezzel, hogy a víz az almozott nevelőépületbe kerülhessen. A folyókából a vizet visszavezetik az 

úsztató medencékbe. 

 

Bizonyos korhoz és az időjárási viszonyokhoz kötötten szabad, fedetlen terület használata is biztosított a 

kacsák számára. Ez a kifutó a 0140/18 hrsz-ú ingatlanon lehetséges. A kacsák a teljes területét nem 

használhatják, mindig csak egy-egy területrész kerül lehatárolásra és birtokbavételre. A területet három, 

azonos nagyságú (~1.500 m
2
) részre lehet osztani. Egyszerre mindig csak 1/3 részt használnának 

szabadtartásra. A kifutórész használatát követően a területet feltárcsázzák és bevetik gyorsan növő 

gabonával. Az újabb használatig a gabona bezöldül, és a ráengedett kacsák lelegelik. 
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A kacsanevelő csarnok takarmányának biztosításához 2 db, előreláthatólag ROXELL-905 típusú, fém 

tranzittartály kerül felállításra, melyeknek térfogata egyenként 30,2 m
3
, kapacitása 19,6 tonna. A 

tranzittartály magassága 7,7 m, az átmérője 2,75 m. A tartály pneumatikusan és mechanikusan is tölthető, 

emellett teljes létrázattal és védőkosárral rendelkezik. 

Az állattartó termekben keletkező trágyát az egyes turnusok után rakodógéppel kihordják, és az ingatlanon 

megépítendő vasbeton aljzatú trágyatárolóba helyezik el. A telepen évente várhatóan ~ 660 m
3
 almos trágya 

fog keletkezni. A trágyatároló nettó 500 m
2
 alapterületű, 3 oldalról, 2,0 m magas vasbeton támfallal ellátott 

építmény, melynek kapacitása 1.000 m
3
. A trágyatároló nyitott oldalán gépkocsival átjárható rámpa kerül 

kialakításra a trágyalé kifolyásának megakadályozása érdekében. 

A trágyatároló sarka mellett kerül megépítésre a 250 m
3
-es, vízzáró csurgalékvíz gyűjtő medence. Ebbe a 

medencébe kerül a kacsanevelő épület mellett megépítésre kerülő, a csarnokban esetlegesen keletkező 

csurgalékvizek gyűjtésére szolgáló műtárgyból, illetve a turnusváltásokkor a kacsaúsztató medencékből is a 

víz, szippantást követően. 

A tűzivíztároló medence a tervezett kacsanevelő épülettől Ny-ra, mintegy 30 m távolságra épül meg, 

körtöltéses építési móddal, maximális térfogata 500 m
3
. 

A telep vízellátását egy meglévő mélyfúrású kútból kívánják biztosítani, melynek jelenleg nincs érvényes 

vízjogi üzemeltetési engedélye. 

A telephelyen folytatott tevékenység felszín alatti vízkészletekre gyakorolt hatásának vizsgálatára az 

állattartó telephelyen 4 db észlelőkútból álló monitoring rendszer kiépítését tervezik. 

 

A fentek figyelembevételével megállapítom, hogy a tervezett tevékenység – a hatáskörömet érintő 

szakkérdések tekintetében – nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység végzéséhez környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. 

 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: 

 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a 

környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 

b) megelőzze a környezetszennyezést; 

c) kizárja a környezetkárosítást. 

 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 8. §-a alapján a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak 

a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető 

technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával; 

b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az 

adatszolgáltatást; 

c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti 

célkitűzések teljesülését. 

 A Rendelet 10. § (1) a) bekezdés alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő 

bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának 

biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen 

anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi 

megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki 

védelemmel folytatható. 

 A Rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása 

érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél 

kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 

 A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza 

meg. 

 A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) 

bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e 

rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó 

előírásainak betartásával hozzájárulni. 
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 A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) 

bekezdés alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, 

vízszennyezést okozó anyagot juttatni. 

 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28./A. § (1) szerint vízjogi engedély szükséges - 

jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve 

vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (létesítési engedély), továbbá annak 

használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély), 

illetve megszüntetéséhez (megszüntetési engedély). A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) 

bekezdése alapján a vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához, 

megszüntetéséhez) szükséges vízjogi engedélyt az ügyfél köteles megszerezni. A kérelemhez a vízjogi 

engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM 

rendeletben-, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) 

Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelő tartalmú tervdokumentációt kell mellékelni. 

 A Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait a vizek mezőgazdasági eredetű 

nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, 

valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 

tartalmazza. 

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

Korm. rendelet 8. § (3) b) pontja szerint állattartó telephez trágyatároló nem létesíthető felszíni 

víztől, valamint jogszabály által nem szabályozott, ivóvízkivételt szolgáló felszín alatti vízkivételtől 

számított 100 méteren belül. 

 

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

(XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2019. február 19. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az (Ákr.) 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam. 

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.  

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg. 

 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet 9. 

táblázat 2., 3. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. 

 

Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 

szíveskedjen részemre megküldeni.” 

 

* 

 

Várható környezeti hatások: 

 

Földtani közeg védelme 

 

Kacsanevelő csarnok belső helyiségei: 

 

Épületrész megnevezése Padozat anyag Terület mérete (m
2
) 

kezelő folyosó beton 290,27 

kacsanevelő beton 264,0 

kacsanevelő beton 264,0 
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kacsanevelő beton 264,0 

kacsanevelő beton 264,0 

kacsanevelő beton 396,00 

Összesen:  1.730,39 

 

Kacsanevelő csarnok külső helyiségei: 

 

Épületrész megnevezése Padozat anyag Terület mérete (m
2
) 

kacsakifutó beton 132,0 

kacsakifutó beton 132,0 

kacsakifutó beton 132,0 

kacsakifutó beton 132,0 

kacsakifutó beton 198,0 

Összesen:  726,00 

 

A kacsanevelő csarnok hasznos alapterülete: 2.456,39 m
2
. 

 

Kacsaúsztató medencék: 

A kacsanevelő épület kifutó részében 4 db 71,825 m
2
-es és 1 db 123,42 m

2
-es kacsaúsztató medence kerül 

megépítésre. 

 

Vízellátás. 

A vízellátást a 0140/42 hrsz. alatti ingatlanon lévő, 1960-as években létesített kút biztosítja, a tulajdonos a 

mélyfúrású kút vízjogi fennmaradási engedélyeztetését a vízügyi hatóságnál kezdeményezni fogja. 

 

Szociális szennyvíz gyűjtése: 

A szociális épületben keletkező szennyvizet 1 db 15 m
3
-es hasznos térfogatú, vízzáró módon kialakított 

műanyag szennyvíztartályba gyűjtik elszállításig. 

 

Trágyatárolás és a csurgalékvizek gyűjtése: 

A telepen tervezik egy új 1.000 m³-es almostrágya tároló műtárgy és a hozzá kapcsolódó 300 m³-es 

csurgalék trágyalé gyűjtő akna megépítését. A telepen 6 hónap alatt 330 m
3
 almos trágya keletkezésével 

számolnak. A trágyatároló műtárgy mellé tervezett csurgalékvíz gyűjtő aknába kerül gyűjtésre a kacsanevelő 

csarnokban esetlegesen keletkező szennyvíz, valamint turnusváltáskor a kacsaúsztató medencékből 

kiszippantott szennyvíz. 

 

Szabad kifutók: 

Bizonyos korhoz és időjárási viszonyokhoz kötötten a szabad, fedetlen terület használata is biztosított a 

kacsák számára a 0140/18 hrsz. alatti ingatlanon. A területet 3 egyenlő nagyságú (1.500 m
2
) területrészre 

osztják, melyeket felváltva használnak. A területrészek használatát követően feltárcsázzák a talajt, majd 

bevetik gyorsan növő gabonával. Az újabb használatig a gabona bezöldül és ráengedik a kacsákat, hogy azok 

lelegeljék azt. 

 

Monitoring rendszer: 

A telephelyen folytatott tevékenység felszín alatti vízkészletre gyakorolt hatásának vizsgálatára az állattartó 

telepen 4 db monitoring kútból álló monitorng rendszer kiépítését tervezik. 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

Az ingatlanra hulló tiszta, szennyezetlen csapadékvíz az ingatlan zöldfelületein kerül elszikkasztásra, a 

kacsanevelő csarnokra hulló csapadékvizek összegyűjtésére pedig a nevelőtér és a fedett kifutó között 

vápacsatorna kerül beépítésre, majd onnan az épület két oldalán levezetik a csapadékvizet a zöldfelületekre. 

A telepen szennyezett csapadékvíz keletkezése nem várható. A kifutók fedettek. 
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A tervezett beruházás kivitelezése meghatározott ideig tartó tevékenység, amelynek hatásai a kivitelezéssel 

átmenetileg igénybevett munkaterületen, illetve a szállítási útvonalakon jelentkeznek. A kivitelezés 

elsősorban a földtani közeg fizikai tulajdonságaira gyakorol hatást (tereprendezés, létesítmény átépítése), 

melynek során a földtani közeg megbontásra kerül, szerkezete megváltozik, egyes rétegei összekeverednek, 

tömörödnek, a hatás azonban csak lokális jellegű. A munkagépek, szállítójárművek taposó hatása szintén a 

talaj fizikai tulajdonságaiban idéz elő lokális jellegű változást (tömörödés). A kivitelezési munkák során a 

talajra ülepedve, majd abba bemosódva szennyező hatást jelentenek a munkagépek, szállítójárművek által 

kibocsátott szennyezőanyagok, az építés során szálló por.  

 

A talaj szempontjából haváriák esetében elsősorban az anyag- illetve személy-szállítások során esetlegesen 

kiömlő anyagok környezetbe kerülése jelenti az elsődleges és közvetlen veszélyforrást. Havária esetén a 

szennyezés terjedése elkerülhető a sérült járművek műszaki mentése, az esetlegesen kijutott anyagok 

felitatása, semlegesítése által. A létesítmény szakszerű kiépítéséből (folyadékzáró aljzatú épületek), és a 

tevékenység jellegéből adódóan, valamint az üzemelési utasítások maradéktalan betartásával a környezetet 

veszélyeztető havária helyzetek kialakulásának kockázata minimálisra csökkenthető. 

 

Hulladékgazdálkodás 

Létesítés: 

Az építés során a keletkező hulladékokat a környezet szennyeződését kizáró módon, munkahelyi 

gyűjtőhelyen gyűjtik hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégeknek történő átadásig. A 

munkavállalók szükségleteiből keletkező települési vegyes szilárd hulladékot hulladékgyűjtő edényzetben 

gyűjtik elszállításig. 

Üzemelés: 

Az állatorvosi teendőket szerződés szerinti állatorvos látja el, a tevékenysége végzése során képződő 

hulladékokról a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően Ő gondoskodik. A telephelyen 

lévő munkagépek eszközök (traktor, pótkocsi, rakodógépek) javítása külső szolgáltató igénybevételével 

történik, így a telephelyen ilyen jellegű hulladékok keletkezésével nem kell számolni. Az állattartási 

tevékenységhez kapcsolódó fertőtlenítőszeres göngyölegeket kimossák, és a cseregöngyölegeket 

visszaváltják, így ezek hulladékként nem fognak jelentkezni. A telephelyen keletkező veszélyes és nem 

veszélyes hulladékokat szelektíven, a hulladék fajtájának megfelelő edényzetben gyűjtik, 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégeknek történő átadásig. A települési szilárd hulladékot 

gyűjtő edényzetben, ömlesztve gyűjtik. Az ingatlan a közszolgáltatási rendszerbe nem bekapcsolt, így a 

hulladékok ártalmatlanításra történő átadását eseti jelleggel rendelik meg a szolgáltatótól. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

A Freiland Farm Kft. tervezett beruházással érintett ingatlana Tiszaalpár belterületi határától Ny-ra, mintegy 

3,5 km-re lévő Gipz (zavaró hatású ipari terület) besorolású majorság területén, a 4625. számú 

Kiskunfélegyháza-Tiszaalpár közút ÉNy-i oldalán, az úttól 3 km-re helyezkedik el. A vizsgálattal érintett 

ingatlan közvetlen környezetében mezőgazdasági művelés alatt álló szántóterületek és legelők találhatók. 

A legközelebbi védendő épület az ingatlantól ÉNy-ra elhelyezkedő tanya lakóépülete, mely a tervezett 

kacsanevelő csarnok súlypontjától 735 méterre található. 

A dokumentációban részletezett számítások alapján megállapításra került, hogy az állattartó épület 

üzemeltetése során a legközelebbi védendő épület esetében a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében 

meghatározott zajterhelési határértékek, illetve az 5. számú melléklet szerinti rezgésterhelési határértékek 

teljesülnek. A zajvédelmi hatásterületen védendő terület vagy védendő épület, helyiség nem található. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

A beruházással érintett terület Tiszaalpár külterületén a 0140/18, 0140/22-23, 0140/26, 0140/41-44 hrsz. 

alatti ingatlanon helyezkedik el. A telephelyet mezőgazdasági hasznosítású területek, legelők, valamint kb. 

735 m-re egy tanyaingatlan veszi körül. A vizsgált területen Tiszaalpár lakossági emissziói, illetve a környék 

mezőgazdasági területeinek diffúz kibocsátásai, valamint a vizsgált telephely jelenlegi kibocsátásai jelentik 

az alapállapotot. 

Létesítés 
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A tervezett létesítmény, építési – tereprendezési, bontási szakaszában várható a környezeti levegő szállópor 

koncentrációjának kismértékű emelkedése, valamint a munkagépek és szállító gépjárművek 

kipufogógázának levegőterhelő hatása, azonban ez az állapot csak átmeneti jellegű, a kivitelezési műveletek 

befejezésével ez a negatív hatás megszűnik. A kivitelezés során végzett tevékenység légszennyezőanyag 

kibocsátásának közvetlen hatásterülete az építéssel érintett terület közvetlen környezete, valamint a szállítási 

útvonalak. A telepre irányuló célforgalom által kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége a térség 

forgalmához képest nem számottevő mennyiségű.  

Üzemelés 

A kacsanevelő csarnok fűtését gáz infrasugárzókkal biztosítják, a szociális helyiség fűtését 

gázkonvektorokkal oldják meg. A tervezett tevékenység során engedélyköteles légszennyező pontforrás nem 

létesül. Az állattartó épületek szellőzése természetes úton és komputeres vezérlőberendezés által 

szabályozott alagútszellőzéssel valósul meg. A takarmány tárolása zárt, hengeres takarmánytároló silókban 

történik. Az etetők takarmánnyal történő feltöltése csigás felhordó berendezéssel tervezett. 

A baromfitartás során képződő almos trágya turnusváltásonként közvetlenül a telepi trágyatárolóba kerül 

ideiglenes kihordásra, majd mezőgazdasági földterületeken kerül hasznosításra. 

A dokumentáció készítője által elvégzett számítások alapján a kacsanevelő telep levegővédelmi hatásterülete 

az állattartó épületek, illetve a trágyatároló falától mért 90 m-es sáv által lehatárolt területre korlátozódik. A 

levegővédelmi hatásterületen védendő épület nincs, legközelebbi védendő létesítmény a baromfiteleptől 735 

m-re található tanyaingatlan.  

A telephely közlekedési forgalmának kismértékű, időszakos növekedése várható a napos kacsa beszállítása, a 

vágásérett kacsa elszállítása, valamint a trágya betárolása és kiszállítása során. Az előzetes vizsgálati 

dokumentáció szerint a telepre irányuló célforgalom által kibocsátott légszennyező anyagok éves 

mennyisége a térség forgalmához képest nem számottevő mennyiségű. 

A dokumentáció vizsgálja a tervezett beruházás és az éghajlatváltozás kapcsolatát. A benyújtott 

dokumentáció alapján a beruházás helyszínén található eszközöket, folyamatokat, az előállított termékek 

minőségét, mennyiségét, valamint megbízhatóságát az éghajlatváltozás feltehetően nem befolyásolja, 

azonban a késztermék árát az energiaárak növekedése miatt befolyásolni fogja az éghajlatváltozás.  

A tevékenység során vizsgált hatótényezők várhatóan nem váltanak ki éghajlatváltozást előidéző 

folyamatokat az egyes környezeti elemek tekintetében. 

A tevékenység a környezetére levegővédelmi szempontból számottevő kockázatot várhatóan nem jelent a 

szervezési és technikai intézkedések betartása mellett. 

 

Természet- és tájvédelem 

A beruházással érintett ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, 

barlang védőövezetét, egyedi tájértéket nem érintenek, azonban hatóságunk rendelkezésre álló információi 

szerint az érintett területek közül a Tiszaalpár 0140/18; 0140/23 hrsz.-ú ingatlanok a Kiskunsági Nemzeti 

Park Igazgatóság által nyilvántartott természeti terület részét képezik. Továbbá a beruházással érintett 

területek egy része az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény értelmében 

országos ökológiai hálózat elemét (ökológiai folyosó) is érinti. 

Habár Tiszaalpár 0140/18; 0140/23 hrsz.-ú ingatlanok természeti területként vannak nyilvántartva, művelési 

águk tanyaudvar, illetve szántó. A Tiszaalpár 0140/23 hrsz.-ú ingatlan területét jelenleg is szántóként 

hasznosítják, a Tiszaalpár 0140/18 hrsz.-ú ingatlan területe a légifelvételek szerint zavart, vélhetően 

zavarástűrő növényzet található rajta. Az ingatlanokon védett szervezet élőhelyének előfordulásáról nincs 

tudomásunk. 

Az érintett többi ingatlan területe szintén antropogén hatásoknak kitett, rajtuk természetes vagy 

természetközeli élőhely, illetve védett szervezet élőhelye információink szerint nem található. 

 

Felhagyás 

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. 

 

* 
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Hivatalunk a 2019. február 19.-én kelt, BK-05/KTF/ 01165-5/2019. számú levelével – figyelemmel a R. 1. § 

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

 

Tiszaalpár Nagyközség Jegyzője nyilatkozatot az eljárás lezárásáig nem tett, a tervezett beruházás ellen 

kifogást nem emelt. 

 

* 

 

Az előterjesztett, kiegészített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hivatalunk megállapította, hogy a 

korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően a tervezett tevékenység várhatóan nem 

okoz jelentős környezeti hatást levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, földtani közeg védelmi, zaj- 

és rezgésvédelmi, valamint természet- és tájvédelmi szempontból. 

 

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

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

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

kezdhető meg.  

 

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

határozza meg. 

 

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

 

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

megtámadott döntést hozta. 

 

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr.  118. § (4) bekezdése rendelkezik. 

 

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon 

alapul. 

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

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

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

 

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

a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap. 

 

Hatóságunk az R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban 

érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat, Tiszaalpár Nagyközség Jegyzőjének, aki 

gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/01165-2/2019. számú végzésével függő hatályú 

döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2019. március 28. 

napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

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

 

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

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2019. március 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Freiland Farm Kft. (6055 Felsőlajos, Fő u. 8.)                                                              26528719#cegkapu 

2. DAVIÉP DÉL-ALFÖLDI VÍZÉPÍTŐ Kft. (6500 Baja, Rókus u. 13/B)                      23281008#cegkapu 

3. Tiszaalpár Nagyközség Jegyzője 

(6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.) – kifüggesztésre, külön levéllel                                                           HKP  

4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                        HKP                                                                                        

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

     (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

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

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

7. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály 

(6000 Kecskemét, Fecske u. 25.)                                                                                                            HKP 

8. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.)                                                         HKP 

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

10. Hatósági Nyilvántartás 

11. Irattár 

 

Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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