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H A T Á R O Z A T 
 

 

A TETAGRO Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 6521 Vaskút, 0354/5. hrsz., Cg. 03-09-129116, 

adószám: 25411081-2-03, KSH szám:25411081-0149-113-03, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 

25411081#cegkapu, rövidített elnevezése: TETAGRO Kft.) meghatalmazása alapján Környezetvédelmi és 

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

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

KörIM Kft., a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 24999052#cegkapu) által 2021. február 12. napján – a 

Baja 0118/58 hrsz. alatti ingatlanon nyúltelep fejlesztése 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 melléklet 6. e) pontja – „Intenzív állattartó telep egyéb állatok 

számára hígtrágyás technológia alkalmazása esetén 200 számosállattól” – szerint minősül, nem 

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

hatásvizsgálatot végezni. 
 

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

évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tevékenység csak a szükséges véglegessé vált építési 

és használatbavételi engedélyek birtokában kezdhető meg. 

 

 

Továbbá a tevékenység engedélyezése során, az alábbi környezetvédelmi feltételeket, illetve 

szempontokat kell figyelembe venni, betartani a kedvezőtlen környezeti hatások elkerülése érdekében:  
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Levegőtisztaság-védelem 

1. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő 

működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, 

továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

2. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell 

akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. 

 

Zajvédelem 

3. Kivitelezési tevékenységet kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) lehet végezni. 

4. Mivel a zajvédelmi hatásterületen belül védendő épületek találhatóak, ezért a 93/2007. (XII. 18.) 

KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti zajkibocsátási határértékek megállapítására vonatkozó 

kérelmet kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz. 

Határidő: az építési engedélyezéssel egyidejűleg 
 

* 

 

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: 

 

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

elbírálásával kapcsolatban kifogást nem emelek, közegészségügyi szempontból nem indokolt 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. 

 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

2.1 A beruházással kapcsolatban a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő, teljes előzetes 

régészeti dokumentációt (a továbbiakban: ERD) és annak részeként a Feltárási 

Projekttervet is el kell készíteni, és azt a beruházás kivitelezésének megkezdése előtt legalább 

60 nappal jóváhagyásra az örökségvédelmi hatóságnak be kell nyújtani. 

A beruházás keretében a földmunkák kivitelezését kizárólag azt követően lehet elkezdeni, hogy 

Hivatalom az előírt projekttervet is tartalmazó teljes ERD-t jóváhagyta 

 

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

 

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

valósítható meg: 

3.1. A telephelyen keletkező hígtrágya termőföldön történő elhelyezése a tevékenység bejelentését 

követően a kiadott igazolás birtokában valósítható meg. 

3.2. A telephelyen esetlegesen keletkező nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék 

termőföldön a talajvédelmi hatóság engedélyével helyezhető el. 

3.3. Adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében nitrátérzékeny területen kívül a külön jogszabály 

szerinti magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző természetes 

és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a trágya tárolására, és 

elhelyezésére vonatkozóan az adatközlést az 59/2008 (IV.29) FVM rendelet iránymutatásai 

szerint köteles végezni.  

3.4. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a telephellyel szomszédos 
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termőföldek minőségének romlását ne eredményezzék, termőföldekre a telephelyről hulladék, 

csurgalék, egyéb talajidegen és káros anyag ne kerüljön. 

 

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

vizsgálata: 

 

4.1. A becsatolt környezeti hatásvizsgálati dokumentáció vizsgálata és az ingatlanon tartott helyszíni 

szemle alapján megállapítást nyert, hogy a Baja 0118/58 hrsz-ú ingatlanon található nyúltelep 

fejlesztése termőföld igénybevételével nem jár, így földvédelmi eljárást nem kell lefolytatni.  

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

ingatlanokkal szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett 

tevékenység, létesítmény ne akadályozza. 

 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának (a vízügyi-vízvédelmi szakhatóságnak) 35300/1115-

3/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A TETAGRO Kft. (6521 Vaskút, 0354/5. hrsz., a továbbiakban: Kft.) ügyében a KörIM Kft. (6500 Baja, 

Szent László u. 105.) kérelmére a Baja, 0118/58 helyrajzi számú ingatlanon üzemelő nyúltelep fejlesztése 

tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárásban benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához a 

területi vízügyi-vízvédelmi szakhatóság 

 

előírás nélkül hozzájárul. 

 

 

A tevékenység a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem 

jelent olyan hatást, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé. 

 

A vízügyi hatóság felhívja a figyelmet az alábbiakra: 

 

1. A telephely vízilétesítményeinek üzemeltetésére kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött 

vízigény nem fedezi a tervezett fejlesztéseket követően a telep saját vízigényét és az átadott 

vízmennyiséget, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt a vízügyi hatóságon lefolytatott eljárásban a 

tényleges vízigénynek megfelelően módosítani kell. 

 

2. A telepen keletkező teljes hígtrágya mennyiség termőföldön történő felhasználása a felhasználásra 

irányuló szándék bejelentésének a talajvédelmi hatóság által történő nyilvántartásba vételéről kiadott 

hatályos igazolás alapján végezhető. 

 

Jelen szakhatósági hozzájárulás 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. 
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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 keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez 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.  

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

 

 

 I N D O K O L Á S 

 

 

A TETAGRO Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 6521 Vaskút, 0354/5. hrsz., Cg. 03-09-129116, 

adószám: 25411081-2-03, KSH szám:25411081-0149-113-03, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 

25411081#cegkapu, rövidített elnevezése: TETAGRO Kft.) meghatalmazása alapján Környezetvédelmi és 

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

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

KörIM Kft., a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 24999052#cegkapu) által 2021. február 12. napján – a 

Baja 0118/58 hrsz. alatti ingatlanon nyúltelep fejlesztése tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes 

vizsgálati kérelmet terjesztett elő. 
 

Az engedélyt kérő azonosító adatai: 

 

Teljes név:   TETAGRO Kft. 

Székhelye:    6521 Vaskút, 0354/5 hrsz. 

Adószám:   25411081-2-03 

Cégjegyzékszám:  03 09 129116 

KÜJ szám:   103 506 418 

KTJ szám:    101 306 570 

Cég tevékenysége:  TEÁOR 0149 (egyéb állat tenyésztése) 

Az érintett ingatlan adatai:  6521 Vaskút, 0354/5 hrsz.  

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítők adatai: 

 

A dokumentáció készítésébe  

bevont szakértők, szakértői  

jogosultságaik:   Környezetvédelmi és Informatikai Mérnökség Szolgáltató és   

   Kereskedelmi Kft. (6500 Baja, Szent László utca 105.) 

    Kanász-Szabó Ervin – környezetvédelmi szakmérnök, szakértő: 

    SZKV-1.1. – Hulladékgazdálkodási szakértő 

SZKV-1.2. – Levegőtisztaság-védelem szakértő 

SZKV-1.3. – Víz-és földtani közeg védelem szakértő 

SZKV-1.4. – Zaj-és rezgésvédelem szakértő 

Kalmár Gábor – táj-, és élővilágvédelmi szakértő 

    SzTV – Élővilágvédelem  

 

Tervezett beruházás: Baja 0118/58 hrsz.-ú nyúltelep fejlesztése 
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Az R. 3. § (1) bekezdése értelmében, a környezethasználó – az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével – 

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

megvalósítását tervezi, amely  

a) a 3. számú mellékletben szerepel, vagy 

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

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

sor. 

 

A tevékenység az R. 3. számú mellékletének 6.e. pontja – „Intenzív állattartó telep egyéb állatok számára 

hígtrágyás technológia alkalmazása esetén 200 számosállattól” – szerint minősül, ezáltal a tevékenység a 

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

 

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

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2020. március 1. napján módosult 8/A. § (1) 

bekezdése értelmében területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e 

bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal – Baja település vonatkozásában a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal – jár el. 

 

 

A kérelmet érdemben megvizsgálva hatóságunk megállapította, hogy hiányos, így BK/KTF/02430-14/2021. 

számon az alábbiakra hívta fel 2021. március 8. teljesítési határnappal: 

 

1. „Kérjük, adja meg az ügyfél- és létesítmény azonosító adatait. (KÜJ, KTJ)” 

 

Hatóságunk BK/KTF/02430-14/2021. számú felhívásra és a vízügyi-vízvédelmi szakhatóság 35300/1115-

1/2021.ált. számú felhívására a kérelmező ügyfél meghatalmazása alapján a KörIM Kft. a benyújtott 

dokumentációt kiegészítette. 

 

A kiegészített dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt az R. előírásainak. 

 

A kiegészített tervdokumentációt megvizsgálva megállapítottuk, hogy a tervezett beruházás megfelel a 

hatóságunk hatáskörébe tartozó környezetvédelmi-, természet- és tájvédelmi jogszabályi előírásoknak. 

 

 

A tervezett beruházás célja 

A Tetagro Kft. a Baja, 0118/58 hrsz.-ú meglévő nyúltartó telephelyén kapacitásbővítési, technológiai-, 

környezetvédelmi fejlesztések megvalósítására támogatást nyert. A fejlesztések és bővítések után 57 400 db 

vágónyúl lesz a telephely maximális kapacitása. A nyúltelepen 2 db új állattartó épület létesül, valamint egy 

vasbeton hígtrágyatározó medencét építenek, továbbá 5 db meglévő épületet fejlesztenek (pl.: új vízzáró 

beton padozat létesítése, trágyacsatornákkal és hígtrágya gyűjtő aknákkal ellátva). A szociális blokk és a 

szalmatároló is felújításra kerül. 

 

 

Előzmények 

 

A tervezett beruházás helye 

A tervezési terület Bajától mintegy 6 km-re, Ny – DNy-i irányban a Bácsbokodra vezető közút mellett lévő 

mezőgazdasági üzem területén található. A telephelytől északra és keletre mezőgazdasági üzem 

(terménytárolás, szárítás), valamint lakott tanyás telkek, úgynevezett sortanya található. A telephelyet a 

délről szántó művelési ágú terület, míg nyugatról a saját tulajdonában lévő telephely (0118/57) határolja, 

melyet a 0118/52 hrsz.-ú telephely megosztásából alakítottak ki. 
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A telephelyen az alábbi létesítmények találhatók: 

1. 1. sz. állattartó épület (8 200 férőhely), 

2. 2. sz. állattartó épület (8 200 férőhely), 

3. 3. sz. állattartó épület (8 200 férőhely), 

4. 4. sz. állattartó épület (8 200 férőhely), 

5. 5. sz. állattartó épület (8 200 férőhely), 

6. 6. sz. épület (szociális blokk és szalmatároló), 

9. Raktár, régi labor épület (elbontandó épületszárny) 

10. Aggregátorház 

11. Raktár 

13. Víztorony 

14. Állati hullatároló 

15. Mélyfúrású kút 

A telephely épületeit és egyéb létesítményeket betonburkolat köti össze. 

 

A nyúltartás technológiai ismertetése 

 

Férőhely: 

Az 1-5 ólak befogadóképessége 8 200 egyed/ól, melyekbe 1 kg-os korukban kerülnek a nyulak, melyeket 2,5 

kg-os korukban szállítanak a vágóhídra. A tartástechnológia ketreces. A hízási idő kb. 6,5 hét. Maximális 

létszám jelenleg: 41 000 egyed. 

A hizlalás után az ólak takarítása kb. 1,5 hét. A turnusváltás 8 hetente történik egy adott ólban, tehát egy 

ólban 296 napig tartózkodik állat és 69 napig áll üresen (takarítás-fertőtlenítés). 

 

Takarmányozás és ivóvízszükséglet: 

A nyulak takarmányozása szempontjából a takarmány rosttartalma elsődleges fontosságú. A nyúltakarmány 

több mint fele rost (lignin, cellulóz, hemicellulóz és pektin), keményítő tartalma 14-16 %, ezenkívül 

tartalmaz fehérjéket, zsírsavakat és alternatív takarmánykiegészítőket (pro- és prebiotikumok, 

szimbiotikumok, szerves savak, növényi kivonatok, enzimek, immunerősítők). Az utóbbiak többsége 

gyógynövény, vagy kivonatai. Az egészségesebb hús érdekében, a nyulak lenmag formájában E-vitamint és 

szelén mikroelemet kapnak. 

A nyulak 1 kg testtömeg-gyarapodásához 3,5 kg takarmányra van szükség, a 6,5 hét alatt 5,25 kg táplálékot 

fogyasztanak el, azaz a napi takarmányfogyasztás 115 gramm/nyúl. 

Éves takarmánymennyiség: 41 000 egyed * 296 nap * 115 gramm = 1 395,64 tonna. 

A takarmányt az ólak végénél szabadtéren álló silótornyokba fluidos módon a takarmányszállító teherautó 

tölti. Töltési idő kb.: 15 perc/torony. 

A silótoronyból a takarmány zárt rendszerű Roxell spirálos behordó csigákkal kerül az ólakba, majd további 

csigás rendszer a ketrecek etetőjébe továbbítja a takarmányt. 

A nyulak víz és takarmányszükségletét automata „ad libitum” etető és itató végzi. 

A telephely vízszükségletét mélyfúrású kútról biztosítják, éves vízigény kb. 6 223 m
3
. 

A nyulak napi átlagos vízszükséglete 130 g/testtömeg kg, azaz nyulak napi átlagos vízadagja a telephelyen: 

0,3 l. 

A telephely itatási vízszükséglete: 41 000 egyed * 0,3 l * 296 nap = 3 641 m
3
. 

Az ivóvíz sótartalma nem lehet 1 000 mg/l összes sótartalomnál több, valamint temperált hőmérsékletűnek 

kell lennie: 17-19 °C. 

 

Takarítás-fertőtlenítés: 

A nyulak 6,5 hetet töltenek el az ólban, ezután az ólat a következő betelepítés előtt kitakarítják és 

fertőtlenítik. Ezzel megelőzve a betegségeket, melyek különösen a bélrendszert érintik. A nyulak elszállítása 

után a kialmozás előtt savas-lúgos habosítás történik, majd meleggázas GERMICIDAN fertőtlenítés 

következik. Itatók fertőtlenítését Aquaclean-nel végzik. 
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A tervezett fejlesztések 

A telephelyen jelenleg maximálisan 41 000 férőhely van, mely a fejlesztést követően 57 400 db vágónyúl 

befogadására növekszik. 

 

Az alábbi tervezett fejlesztések, építések 2 év alatt történnek: 

1-5. ólak aljzatfelbontása és új aljzatbetonozása (vízzáró és szulfátálló betonból), 

7-8. sz. ólak építése. (hasznos terület 1 115 m
2
/ól; 8 200 férőhely/ól), 

5. sz. épület tetőzetének elbontása, új tető építése. 

9. sz. épületrész elbontásra kerül. 

6. sz. épület átalakítása: É-i részen szociális blokk, déli felében szalmatároló kialakítása. 

 

1. Bontási munkálatok 

 Aljzatbontások: 1-5 sz. épület aljzatának elbontása: 4 * 875 m
2
 + 883 m

2
 = 4 383 m

2
 

 Vastagsága: 15 cm, összes térfogat a trágyacsatornákkal együtt kb. 670 m
3
, tömege: 1 800 t 

 Tetőzet bontása az 5. sz. állattartó épület: 1 025 m
2
-en. Tetőzet tömege: 13 tonna 

 9. sz. épületrész bontása: 

 tetőzet bontása: 256 m
2
, pala 

 nyílászárok bontása: fa 10 kg, üveg 10 kg. 20 műanyag, 100 kg acél 

 közművek bontása: 30 kg fém (28 kg vas, 2 kg réz) 

 falazat bontása: 4 db * 16 m * 0,3 m * 4,0 m = 77 m3 tégla = 92 tonna 

 alap bontása: 4 db * 16 m * 0,3 m * 1,5 m betonalap elbontása: 28,8 m
3
 beton (78 tonna)  

 

2. Épületek felújítása (építés, átalakítás): 

 Tetőzet építése az 5. sz. állattartó épület: 1 025 m
2
-en. 

 6. sz. épület átalakítása: 

 Szociális helyiség kialakítása (közművezetékek, burkolatok, elválasztó falazatok felújítása, átalakítása) 

 Szalmatároló jelenleg is ilyen funkciójú, nincs szükség átalakításra. 

 

3. Új épületek kivitelezési lépései: 

 Földmunka 

 Alapozás-lábazat 

 Földvisszatöltés 

 Ágyazatkészítés 

 Vízszigetelés 

 Aljzatbetonozás 

 Teherhordó szerkezet építése 

 Oldalfal és tetőzet 

 Lábazati hőszigetelés 

 Burkolatok 

 Külső nyílászárók 

 Belső nyílászárok 

 Bádogozás 

 

Trágyatároló építése: 

Földmunka: 20 cm humuszeltávolítás után az alapozáshoz a kitermelendő földet a talajmechanikai 

szakvélemény alapján megállapított mélységig szükséges eltávolítani. 

 

Napelem rendszer létesítése a 8 sz. épület tetőzetén: 

GreenSys Electric 1 kWp napelemes rendszer kerül kialakításra a magastetőre (5-50 kWp teljesítmény 

építésig), mely tartalmazza a napelem modult tetősíkból kiemelt tartószerkezeten, a hálózati invertert, szolár 
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kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben, kábelcsatornában, 

szerelvényeket, DC és AC oldali Fatech típusú túlfeszültség védelmet. 

 

Új tartástechnológia: 

Tartástechnológiai változások két fő részt érintenek: 

Az ólakba nagyobb méretű ketrecek kerülnek, melyek pódiummal vannak ellátva a nyulak szabad mozgása 

és pihenése érdekében. 

A másik fő változás az ólakban kialakításra kerülő új trágyacsatornák. Minden ólban „eke” rendszerű csörlős 

trágyakihúzó épül. A ketrecekből a vizelet és a trágya ebbe a csatornába hullik közvetlenül, melyet naponta 

kihúznak, az ólak levegőjében az ammóniaszint csökkentése miatt.  

Az 1-5. istállókban a technológiai berendezések nem változnak, a fűtés-szellőzés sem változik. 

A 7-8. istállókban a fűtést PAKOLE LH 30-as léghevítők biztosítják az épületen belül. 

Teljesítményük: 30 kW, légáram: 2 800 m
3
/h. 

A takarmány behordást a silókból Roxell spirálok (csigák) végzik az ólakba, majd a sorokon telepített 

spirálok adagolják a ketrecekben lévő etetőkig. 

A 7-8. sz. állattartó épületekben a szellőzés-hűtést a központi FANCOM L21-es computer vezérli: a 

tetőzetben lévő 6 db FANCOM AT 80-as kürtőventilátort és a Humibat evaporatív hűtőpaneleket is 

kapcsolja szükség szerint. 

 

* 

 

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak 

fenn (tényállás tisztázás volt szükséges, ellenérdekű ügyfelek megléte), hatóságunk az Ákr. 43. § (2) 

bekezdése alapján a 2021. február 17. napján kelt, BK/KTF/02430-2/2021. számú levélben tájékoztatta az 

ügyfeleket a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, 

hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

 

Hatóságunk az R.  3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, honlapján 2021. február 17. napján 

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

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

Polgármesteri Hivatalban 2021. február 19. napjától közzétételre került. A közlemény levételének napja: 

2021. március 16. 

 

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 előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy közegészségügyi 

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

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

 

Szakmai álláspontom kialakításakor figyelemmel voltam Rendelet 5. számú melléklet I. táblázat B. 

oszlopában meghatározott szakkérdésekre, valamint figyelembe vettem a közegészségügyi követelmények 

érvényesítésére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017 (VI. 12.) EMMI rendelet. (IV. 10.), a fertőző betegségek és 
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a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége 

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

valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a 

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

együttes rendelet, a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről” szóló 

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

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

kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény előírásait. 

 

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

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

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

 

Hatóságom hatáskörét a Rendelet 28.§ (1) bekezdése, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási 

szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm r.) 4.§ és13.§ (1) 

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

valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

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

 

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

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

 

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

Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság a Baja 0118/58.hrsz. alatti ingatlanon nyúltelep fejlesztése 

– előzetes vizsgálat ügyében örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata tárgyában kereste meg hatóságomat. 

 

A kulturális örökségvédelmi feltételek indokolása: 

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

(a továbbiakban: Kötv.) 7.§ (20) pontja értelmében nagyberuházásnak minősül.  

Nagyberuházás esetén a Kötv. 23/C § (1) pontja értelmében előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, 

és ezt a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) 40. § (7) bek. értelmében az örökségvédelmi hatóságnak meg kell küldeni. 

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

Kötv. 23/C. § (3) bek. és a Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése értelmében a Várkapitányság Integrált 

Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. jogosult (Elérhetőség: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési 

Központ Nonprofit Zrt., 1519 Budapest, Pf.: 365, Telefon: +36 20 259 4952,  

regeszetiprojektiroda@varkapitanysag.hu). 

 

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

 

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

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3.§ (1.) 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 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 88. §-ban 

felsorolt szempontokat vettem figyelembe. 
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3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal jogkörét és illetékességét a megyei kormányhivatal jogkörét és 

illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Kormány rendelet 13. § f) pontja, a 14. § (4) bekezdése valamint az 52.§ (1) bekezdése 

állapítja meg. 

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

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

bekezdése tartalmazza. 

 

 

4. A termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében.: 

 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tfvt) 2. §
 
. 19. pontja kimondja, hogy 

„termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, 

szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, 

kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül.”  

 

A Tfvt. 9. §
 
 (1) kimondja, hogy „termőföld más célú hasznosításának minősül: a) a termőföld olyan 

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

időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik.”   

 

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

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

hasznosításának engedélyezéséről szóló véglegessé vált ingatlanügyi hatósági határozat figyelembevételével 

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

felfüggeszti.”   

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

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

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

irányul.”  

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

vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés vizsgálata bármely hatósági eljárásban.”  

 

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

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

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

rendelet 37. §. (1) bekezdésében foglaltak alapozzák meg. 

 

 

* 

 

A szakhatóságot az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

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

(XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és 

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

kereste meg hatóságunk a 2021. február 17. napján kelt, BK/KTF/02430-6/2021. számú levelével. 

 

A vízügyi-vízvédelmi szakhatóság a 35300/1115-3/2021.ált. számon szakhatósági állásfoglalását megadta. 

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

A szakhatóság 35300/1115-3/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben előírtam. 
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Szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/4458-3/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6000 

Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/KTF/02430-5/2021. ügyiratszámú megkeresésében a területi 

vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Kft. ügyében a KörIM Kft. (6500 Baja, Szent 

László u. 105.) kérelmére a Baja, 0118/58 helyrajzi számú ingatlanon üzemelő nyúltelep fejlesztése 

tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárásban.  

 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság 35300/1115-1/2021.ált. számú hiánypótlási felhívásában előírtakat 

elektronikus úton megküldték. 

 

A területi vízügyi-vízvédelmi szakhatóság a KörIM Kft. (6500 Baja, Szent László u. 105.) által készített 

elektronikusan csatolt dokumentáció és a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg: 

A Kft. a Baja, 0118/58 helyrajzi számú ingatlanon nyúlhizlalással foglalkozik 5 db, egyenként 8200 

férőhelyes épületben. Pályázati forrásból a telep kapacitásbővítését és fejlesztését tervezik. 

 

A tervezett fejlesztések: 

- 1.–5. ólak aljzatfelbontása és új aljzatbetonozása, trágyakezelési technológia átalakítása: 

trágyacsatornák építése (vízzáró és szulfátálló betonból), trágyakihordó gépészet, aknák, vezetékek 

kiépítése 

- 7-8. sz. ólak építése vízzáró és szulfátálló beton aljzattal (hasznos terület 1115 m
2
/ól; 8200 férőhely/ól) 

- 5. sz. állattartó épület tető elbontása, új tető építése 

- 9. sz. épületrész elbontása 

- 6. sz. épület átalakítása: északi részén részen szociális blokk, déli felében szalmatároló kialakítása 

- új kör alakú hígtrágya tározó létesítése 

- napelem rendszer létesítése a 8 sz. épület tetőzetén 

- új térbeton utak, járdák, rakodórámpák, épületszegélyek építése 

 

A tervezett fejlesztéssel a telepen a férőhelyszám 41.000-ről 57.400-ra nő. A környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú 

mellékletének 6. e) pontja (Intenzív állattartó telep egyéb állatok számára hígtrágyás technológia 

alkalmazása esetén 200 számosállattól) alapján előzetes vizsgálati eljárást kell lefolytatni a beruházás 

megvalósítását megelőzően. 

 

Jelen eljárás tárgya a telepen tervezett építmények és fejlesztések megvalósítására vonatkozó előzetes 

vizsgálati eljárás.  

 

Jelenlegi és tervezett tartástechnológia: 

A telepre betelepített 1 kg-os nyulakat ketreces tartástechnológiával hizlalják kb. 6,5 hétig, 2,5 kg-os súlyig, 

majd vágóhídra szállítják. A hizlalási ciklust követően kb. 1,5 hétig tart az ólak takarítása és fertőtlenítése, 

így 8 hetente történik turnusváltás egy adott ólban. A fertőtlenítés savas-lúgos habosítással, majd 

meleggázas módszerrel történik.  

Az új tartástechnológia: az ólakba nagyobb méretű ketrecek kerülnek, melyek pódiummal vannak ellátva a 

nyulak szabad mozgása és pihenése miatt. A trágyakezelési technológia is változik. 

 

Vízellátás: 

 

A telephely vízellátása egy 130 m talpmélységű (K-343 kataszteri számú) fúrt rétegvízkútból történik. A telep 

vízilétesítményeinek üzemeltetésére a Kft. a 35300/5730-10/2018. ált. számon (vízikönyvi szám: III/59) 
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kiadott, 2024.02.28-ig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A vízjogi üzemeltetési 

engedélyben lekötött vízigény 10.000 m
3
/év, ezen belül a telep saját vízigénye 5600 m

3
/év. 

 

Az építési fázisban az építkezéshez kapcsolódóan a várható vízfogyasztás 350 m
3
.  

 

Az állatok itatása önitatókkal történik. 

A 2 új istálló megépülését követően a telep saját vízigénye 7600 m
3
-re, az átadott vízmennyiséggel együtt a 

kútból lekötendő vízmennyiség 12.000 m
3
/évre nő.  

A vízjogi üzemeltetési engedély módosítását a megnövekedett tényleges vízigénynek megfelelően a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11. § alapján a vízügyi 

hatóságon le kell folytatni. Erre felhívtuk az ügyfél figyelmét. 

 

Szennyvíz- és trágya elhelyezés: 

 

Kommunális szennyvíz 

 

A kommunális szennyvíz mennyisége és elhelyezési módja nem változik.  

A szociális blokkban keletkező kommunális szennyvizet a meglévő 15 m
3
-es aknában gyűjtik, majd 

szennyvíztisztító telepre szállíttatják ártalmatlanításra. A szennyvíz mennyisége: 270 m
3
/év. 

 

Technológiai szennyvíz 

Az ólak nagynyomású mosóval történő takarítása során keletkező szennyvíz a trágyacsatornákba kerül, ahol 

a trágya felszívja. A szennyvíz mennyisége: 1365 m
3
.  

 

Trágya 

A trágya a ketrecekből az ólakban kialakítandó vízzáró és szulfátálló betonból készülő trágyacsatornákba 

hullik, ahonnan naponta eke rendszerű csörlős trágyakihúzóval kihúzzák. A trágyacsatornába vizet 

pumpálnak, hogy a trágya szivattyúzható legyen. Az istállók végében a láncos-lapátos keresztkihúzó 

berendezés a 2 db vízzáró vasbetonból készülő homogenizáló tározóba juttatja hígtrágyát, ahol azt a keverő 

berendezés megfelelő állagúra keveri, majd felszín alatti nyomóvezetéken az új kör alakú hígtrágya tároló 

medencébe juttatják a homogenizált hígtrágyát. 

A tervezett hígtrágya tároló vízzáró és szulfátálló betonból készülő, 6 m falmagasságú, részben földbe 

süllyesztett (a terepszint fölé 2,6 m-rel emelkedő), 35,5 m belső átmérőjű kör alakú műtárgy. A hígtrágya 

tároló hasznos térfogata 5439,5 m
3
. A hígtrágyát mezőgazdasági területen hasznosítják. A hígtrágya 

mennyisége: 4300 m
3
/év. 

 

A Baja, 0118/58 helyrajzi számú ingatlan a D7NF8-A-16 jelű nitrátérzékeny MEPAR blokkban találhatóak. 

A tárgyi állattartó telep az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1. 

számú függelék 4. pontja értelmében – mivel az anyanyúl és szaporulata férőhelyszáma meghaladja az 50-et 

- nagy létszámú állattartó telepnek minősül, így a 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet 5. § (e) pontja alapján is az 

állattartó telep területe nitrátérzékeny területnek minősül.  

A tervezett hígtrágya tároló  műszaki kialakítása és kapacitása megfelel 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 8.§-ában foglalt 

előírásoknak. 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

 

Az épületek tetőfelületéről ereszcsatornákkal összegyűjtött, illetve a telepi utakra hulló tiszta csapadékvizek a 

telepen belül meglévő földárokban, illetve a füves területeken elszikkadnak. A telepen szennyezett 

csapadékvíz nem keletkezik. 

 

Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem: 
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Felszíni vizek: 

 

A legközelebbi vízfolyás a telephelytől nyugati irányban, mintegy 4,8 km távolságban található csatorna, 

mely a Vaskúti (64.)-csatornával áll összeköttetésben. A telephelyről felszíni vízbe kibocsátás nem történik és 

rendeltetésszerű üzemelés esetén nem kerülhet szennyező anyag felszíni vízbe. 

 

Felszín alatti vizek: 

 

Az állattartó épületek és a kapcsolódó létesítmények (kommunális szennyvízgyűjtő akna, hígtrágyatároló 

stb.) műszaki kialakítása megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: FAV Kr.) 8. § a) pontjában foglalt előírásoknak és rendeltetésszerű használatuk 

megakadályozza, hogy a szennyvizekben és a trágyában található szennyező anyagok a földtani közegbe, 

illetve a felszín alatti vízbe kerüljenek.  

 

Az állattartó telepen talajvíz monitoring kút nem üzemel. 2021.01.13-án három pontban talaj mintavételezést 

végzett az AKUSZTIKA Mérnöki Iroda Kft. (Baja). A telepen belüli F1 és F 2 fúrási pontokból 0,5 és 1,0 m 

mélységből, a telepen kívüli F3 pontban (EOVY: 650 015, EOV X: 89 221) 0,5, 1,0 és 13,0 m mélységből 

talaj mintavételezést végeztek. Az F3 furatban 13 m mélységben a talajvizet még nem észlelték.  

A dokumentáció szerint a telephelyen a talajvíz kb.15-16 m mélyen helyezkedik el. A szemcsés löszös-

homokos rétegeket vékonyabb, kötöttebb, iszapos rétegek szakítják meg, melyek jó pufferkapacitásúak a 

szennyező anyagokkal szemben, és lassítják a víz vertikális áramlását, így a szennyező anyagok nem jutnak le 

a talajvízig. Fentieket figyelembe véve a Kft. nem kíván talajvíz monitoring kutakat létesíteni a telepen.  

 

A talajvíz mélységére, az állattartó épületek és a kapcsolódó létesítmények műszaki kialakítására, a zárt 

tartástechnológiára és a talaj vizsgálati eredményekre tekintettel talajvíz monitoring rendszer kiépítését a 

területi vízügyi-vízvédelmi hatóság sem tarja indokoltnak. 

 

A dokumentáció és vízügyi-vízvédelmi hatóság vizsgálta a tevékenység megfelelőségét a vízgyűjtő 

gazdálkodási tervben foglalt célkitűzéseknek. 

Az állattartó telep az sp1.15.1. Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész víztesten helyezkedik el, 

amely a 1155/2016. (III.31.) Kormány határozatban kihirdetett Magyarország felülvizsgált, 2015. évi 

Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervében (VGT2) mennyiségi szempontból, a víztesten elhelyezkedő FAVÖKO 

területek rossz állapota miatt, kémiai szempontból a területén detektált diffúz nitrát szennyezések miatt 

gyenge minősítést kapott. 

Az állattartó telep vízellátását biztosító fúrt kút által beszűrőzött rétegvízadó üledékek a p.1.15.1 jelű Duna-

Tisza-köze – Duna-vízgyűjtő déli rész porózus víztest részét képezi, amely a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés 

során kémiai és mennyiségi állapot szempontjából is jó minősítést kapott.  

A VGT2 8-12. számú mellékletében sp. 1.15.1 víztestre megállapított felszín alatti vizek állapotát javító 

intézkedések között szereplő 29.2. (Állattartótelepek korszerűsítése az EU Nitrát Irányelv alapján) és a 23.2. 

azonosítójú intézkedésnek (csapadékgazdálkodás) a telepen folytatott/tervezett állattartási technológia és az 

állattartó telep létesítményei, valamint a szennyezetlen csapadékvizek szikkasztása, azaz a csapadékvizek 

helyben tartása megfelel. 

 

Az állattartási tevékenység a víztestre megállapított környezeti célkitűzések teljesítését üzemszerű üzemeltetés 

esetén várhatóan nem veszélyezteti és a mennyiségi, illetve minőségi állapot további romlását az 

engedélyben előírt feltételek betartásával nem eredményezi a fentiek miatt. 

 

Vízbázis védelem: 

 

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

védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások sem érvényesíthetőek. 
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Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások: 

 

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

mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

 

 

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása, 

szennyvízelhelyezése, csapadékvíz elvezetése és trágyakezelése megfelelően megoldott, a bővíteni tervezett 

állattartási tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét a dokumentációban bemutatott és a 

hatóság részéről előírásokkal szabályozott, rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, az árvíz 

és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol, ezért a szakhatósági 

hozzájárulását előírásokkal megadta. 

 

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 2021. február 17. napján kelt, BK/KTF/02430-4/2021. számú levelével – figyelemmel az R. 1. § 

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

 

Bajai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a megkeresésre a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának 

megállapítása érdekében 13/240-2/2021. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

 

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

Nyilvántartó Osztály 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. megkeresésére a TETAGRO Kft. 6521 

Vaskút, 0354/5 hrsz. alatti építtető részére a „Baja, 0118/58 hrsz-ú ingatlanon bajai nyúltelep 

fejlesztése&quot; eljárásban szakhatóságként közreműködve a  

 

SZAKHATÓSÁGI HOZZÁJÁRULÁST KIKÖTÉS NÉLKÜL MEGADOM. 

 

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

 

* 

 

Hivatalunk a 2021. február 17. napján kelt BK/KTF/02430-7/2021. számú levelével – az Ákr. 10. §-ára 

tekintettel –az Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóságot, mint ügyfelet értesítette az eljárás megindításáról 

és tájékoztatta az ügyféli jogairól, köztük a nyilatkozattételi jogról. 
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Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: ADUVIZIG) a 0595-002/2021. számon az 

alábbi kezelői nyilatkozatot adta: 

 

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

Nyilvántartó Osztálya a BK/KTF/02430-7/2021. iktatószámú levelében értesítette az Alsó-Duna-völgyi 

Vízügyi Igazgatóságot, hogy a TETAGRO Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 6521 Vaskút, 0354/5. 

hrsz) meghatalmazása alapján a Környezetvédelmi és Informatikai Mérnökség Szolgáltató és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság (6500 Baja, Szent László utca 105.) kérelmére a Baja 0118/58 hrsz. alatti 

ingatlanon nyúltelep fejlesztése tárgyú előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálására kérelmet terjesztett elő 

a hatóságnál. 

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság - mint a felszín alatti vizek vagyonkezelője - az „Előzetes 

vizsgálati dokumentáció Tetagro Kft. Baja 0118/58 hrsz-ú „MAGFA"nyúltelep fejlesztése" megnevezésű 

tervdokumentáció átvizsgálása után vízvédelmi és vízgyűjtő-gazdálkodási szempontból az alábbi 

nyilatkozatott adja: 

A Tetrabbit Kft. a Baja 0118/57-58 hrsz. alatti ingatlanokon lévő telephely vízilétesítményei fenntartására és 

üzemeltetésére 35300/5730-10/2018.ált (vksz:III/59) számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A 

vízjogi engedély 2024.02.28-ig érvényes. 

A Tetagro Kft. a Baja, 0118/58 hrsz.-ú meglévő nyúltartó telephelyén kapacitásbővítési technológiai-

környezetvédelmi fejlesztések megvalósítására az ÁTK 2020. 3192779846 számú pályázatban támogatást 

nyert. 

A nyúltelepen 2 db új állattartó épület lesz, valamint egy vb. hígtrágyatározó medence, továbbá 5 db meglévő 

épületet fejlesztenek (pl.: új vízzáró beton padozat létesítése, trágyacsatornákkal és hígtrágya gyűjtő 

aknákkal ellátva). A szociális blokk és a szalmatároló is felújításra kerül. 

A tervezési területen és mellette 3 fúrási ponton történt talaj-mintavételezés 2 mélységben (0,5 m és 1,0 m), 

valamint a 3. fúrási pontban 13,0 m mélységben. 

A részleges környezetvédelmi felülvizsgálat során a helyszínen 3 darab kutatófúrásból egyszer történt 

vízmintavétel. A fúrási pontok kiválasztása során figyelembe vették a talajvízáramlás délnyugati irányát. 

A tervdokumentációból kiderül, hogy a talajminták közül a 2-es furat 0,5 m mélységből vett minta nitrit 

vizsgálati eredménye meghaladja a „B" szennyezettség! határértéket. A tervdokumentáció a vizsgálati 

eredményéből azt a megállapítást teszi, hogy a kitrágyázás során lemosódó tápanyagok a csapadékelvezető 

csatornában továbbítódva eljutnak a szikkasztás! területre és a talaj felső rétegében akkumulálódnak. A régi 

ideiglenes trágyatároló helyen létesített 3-as furatban a felszín alatt 0,5 m-rel és 1,0 m vett mintákban is ki 

lehet mutatni a szennyező anyagokat, de a „B" szennyezettség! határértéket nem lépték át. Különösen a 

mobilabb klorid, szulfát és nitrát ion jutott le 1 m mélyre. Talajvizet 13,0 m mélységig nem észleltek. 

A Baja 0118/58 hrsz. alatti ingatlanon található nyúltelep az sp.1.15.1 Duna-Tisza közi hátság - Duna-

vízgyűjtő déli rész sekély porózus víztestet érinti, mely a 2015. évben felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási 

Terv (VGT2) állapotértékelése során a víztest kémiai állapotának tekintetben gyenge minősítést kapott. 

A nyúltelep területén található rétegvízkutak (K-260., K-343. kataszteri számú kút) az 1-16 Felső Bácska 

vízgyűjtő-gazdálkodási alegység területet érinti, illetve a kutak által beszűrözött szűrőzési mélységközzel 

érintett rétegvízadó üledékek a p.1.15.1 jelű Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész porózus 

víztest részét képezi, amely a Vízgyűjtőgazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2) során mennyiségi es kémiai 

szempontból is egyaránt jó minősítést kapott. 

A VGT2 az EU Víz Keretirányelvével összhangban a vizek jó állapotának elérését és megtartását tűzte ki 

környezeti célállapotként. Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében 

mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín 

alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania 

ezen rendelet előírásait. 
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A Víz Keretirányelvben megfogalmazott főbb célkitűzések, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályai 

a 221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben kerültek megfogalmazásra. A rendelet főbb célkitűzése a felszíni- és 

felszín alatti víztestek jó állapotának elérése és a VKI kritériumainak megfelelő jó állapotban való 

megtartása. 

Amennyiben a beruházás a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását, illetve új vízjogi létesítési engedély 

kiadását vonja maga után, úgy a vízügyi hatóságtól a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 

dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerint összeállított tervdokumentáció 

alapján meg kell kérni a vízjogi engedélyt. 

 

* 

 

Várható környezeti hatások 

 

Országhatáron átnyúló környezeti hatás 

 

A dokumentációban foglaltak alapján a tervezett beruházás megvalósításának és üzemelésének nem várható 

országhatáron átterjedő környezeti hatása. 

 

Földtani közeg védelme 

Trágyakezelés jelenleg: 

Az 1-5. sz ólakban a ketrecek alatt trágyacsatorna húzódik, melyben nagy teherbírású és szakítószilárdságú 

szőnyeg húzódik, melyet telítettség esetén – kb. 2 hetente – csörlős elevátorral kihúznak és egyből a traktor 

pótkocsira ürítik. Az üres szőnyeget visszahúzzák a helyére. 

Az 5. sz. állattartó épületben a ketrecek alatt trágyacsatorna húzódik, amiben „eke” rendszerű csörlős 

trágyakihúzó berendezés található. Az 1-2 naponta kihúzott trágyát az istálló végében elhelyezkedő láncos-

lapátos keresztirányú kihúzóberendezés a pótkocsira továbbítja. 

A trágyát a Vaskúti központi telephely trágyatárolójára szállítják. Az összes trágya mennyisége évente 2 400 

tonna (szárazanyag tartalma kb. 24 %). 

 

Új tartástechnológia: 

Tartástechnológiai változások két fő részt érintenek: 

Az ólakban nagyobb méretű ketrecek kerülnek, melyek pódiummal vannak ellátva a nyulak szabad mozgása 

és pihenése miatt. 

A másik fő változás melynek környezetvédelmi vonzata is van az ólakban kialakításra kerülő új 

trágyacsatornák. Minden ólban „eke” rendszerű csörlős trágyakihúzó épül. A ketrecekből a vizelet és a 

trágya ebbe csatornába hullik közvetlenül, melyet naponta kihúznak, az ólak levegőjében az ammóniaszint 

csökkentése miatt. A trágyacsatornába vizet pumpálnak, hogy szivattyúzható legyen. Az istállók végében a 

láncos-lapátos keresztkihúzó berendezés a 2 db homogenizáló tározóba szállítja a hígtrágyát. A 

homogenizáló tározóban a keverő berendezés megfelelő állagúra keveri a trágyát, majd a szivattyúk 

földalatti vezetéken az új kör alakú hígtrágya gyűjtő medencébe juttatják a homogenizált trágyát. A hígtrágya 

szivattyúzható állagát keverők biztosítják. A hígtrágyát tartálykocsik szállítják a termőföldre. 

A bővítés után a trágya mennyisége: 3 300 tonna, melyhez kb. 30 % vizet adnak, így a hígtrágya éves 

mennyisége 4 300 tonna (= 4 300 m
3
)  

 

A tervezett vasbeton hígtrágyatároló medence alapterülete 989,84 m
2
, mely félig talajba süllyesztve kerül 

kialakításra (6 m mélységű, ebből 2,6 m-re emelkedik a terepszint fölé). A trágyatároló hasznos kapacitása 5 

518 m
3
 lesz. 

 

Műszaki védelem: 

A régi épületek felújítása és a tervezett épületek, továbbá a hígtrágya tároló medence padozata vízzáró 

kivitelben készül el. 



17 

 

 

 

 

 

 

 

Vízellátás: 

A telep vízigényét a 35300/5730-10/2018. számú vízjogi üzemeltetési engedély szerint a K-343 számú 

mélyfúrású kútról biztosítják.  

 

Szennyvíz elvezetés, gyűjtés: 

A kommunális szennyvizet egy 15 m
3 

- es aknában gyűjtik. A takarítási szennyvizet az ólak 

trágyacsatornáiba vezetik, ahol a trágya felszívja és a trágyakihordó berendezéssel együtt a tehergépjárműre 

kerül. 

 

Létesítés: 

Az alapozás során a földtani közeg felső része megbontásra kerül. A földtani közeg szennyezését megfelelő 

munkavégzési szabályok és eszközök alkalmazásával biztosítják. 

A telephelyről földtani közeg elszállításra nem kerül. A munkagépek karbantartását és szervizelését a 

helyszínen nem végzik. A munkagépek üzemanyag tankolása helyszínen csak kármentővel ellátott területen, 

burkolt felületen történik. 

A tervezett létesítéshez kapcsolódó munkák a földtani közeget érintik, de megfelelő intézkedések, szabályok 

betartása mellett, azt károsan nem befolyásolják. 

 

Üzemelés: 

A telephelyen a trágyakezelés zárt rendszerűvé tétele után az ebből adódó talajszennyezés nem várható. A 

fejlesztés utáni trágyakezelés technológiai leírása alapján megállapítható, hogy a telephely üzemelése a 

földtani közeget károsan nem érinti. A jelenlegi talajterhelés megszűnik: a telephely növényzete a talajban 

lévő felesleges nitrát és egyéb tápanyagtartalmat felveszi. A fejlesztések tehát talajminőség szempontjából 

előnyösen hatnak. 

 

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. 

 

Havária: 

A létesítés, üzemelés és felhagyás az alábbi haváriahelyzetekkel járhat: Épület vagy, munkagép kigyulladása 

esetén a képződött oltóvíz okozta talajszennyezés. Munkagépből gázolaj, vagy hidraulikai olaj elfolyás 

okozta talajszennyezés. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A tervezett beruházás kapcsán a bontási-építési fázisban és az üzemelési fázisban is keletkeznek hulladékok.  

 

A telephelyen üzemelés során jelenleg keletkező hulladékok: 

 

Hulladék típus HAK kód Éves mennyiség (kg) 

Egyéb települési hulladék 20 03 01 730 

fénycsövek és egyéb 

higanytartalmú hulladékok 
20 01 21* 5 

 

A kommunális hulladékot a Vaskúti Regionális Hulladéklerakóba szállítják szerződés alapján. 

A kiégett fénycsöveket gyűjtőponton adják le. Tárolásuk a raktárban történik. 

Az állategészségügyi veszélyes hulladékokat a telephely állatorvosa kezeli és szállítja el. 

Gyűjtésükre szúrásmentés zsák áll rendelkezésre. 
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A fertőtlenítő szeres göngyöleg a fő telephelyen kerül gyűjtésre és a beszállító cseregöngyölegként viszi el. 

 

Tervezett bővítéshez kapcsolódó bontási hulladék: 

 

Hulladék típus HAK kód Keletkező mennyiség (t) 

Betontörmelék 17 01 01 1 878  

Tégla 17 01 02 92 

Veszélyes anyagokat 

tartalmazó vagy azzal 

szennyezett üveg, műanyag, fa 

(fa ablakkeret) 

17 02 04 0,01 

Azbesztet tartalmazó 

építőanyag (tetőpala) 
17 06 05* 16,3 

Vas hulladék (vízvezeték, 

egyéb csövek, korlátok, 

zártszelvények, lemezek) 

17 04 05 128 

Réz (elektromos vezetékek) 17 04 01 0,002 

Vegyes építési hulladék 17 01 07 10 

 

A beton hulladék ledarálásra kerül, és mint építési melléktermék a telephelyen kerül térbeton alá 

ágyazatként. Az építés kivitelezője biztosítja a szükséges darálógépet és a keletkezett termékre minőségi 

tanúsítványt. 

A tégla és vegyes inert hulladék átadásra kerül újrahasznosításra. Vas és egyéb fémhulladékot engedéllyel 

rendelkezőnek adják át. 

 

Tervezett bővítéshez kapcsolódó építési hulladék: 

 

Hulladék típus HAK kód Keletkező mennyiség (kg) 

Műanyag csövek 12 02 03 2 

Hegesztési hulladékok 12 01 13 1 

Vas hulladék (vízvezeték, 

egyéb csövek, korlátok, 

zártszelvények, lemezek) 

17 04 05 5 

Veszélyes anyagokat 

maradékként tartalmazó 

csomagolási hulladékok 

(festékek dobozai) 

15 01 11 2 

 

Minden építési hulladékot a kivitelező szállít el. 

Az építési hulladékok pontos minőségi és mennyiségi meghatározása a tervezés jelen fázisában nem 

lehetséges. A palatáblák bontását erre a feladatra szakosodott szakcéggel végeztetik az azbeszttel kapcsolatos 

kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet előírásainak 

figyelembevételével. 

 

Az építkezés időtartamában a dolgozók létszámától függő mennyiségű települési hulladék-, valamint a 

beépítésre kerülő egységek göngyölegeinek, csomagoló anyagainak elszállításáról gondoskodnak. A 

szelektíven gyűjthető papír, műanyag, fém és üveg hulladékok gyűjtésére az építési területen gyűjtőhelyet 

jelölnek ki. A vegyes építési hulladékot 5 m
3
-es fémkonténerben gyűjtik elszállításig. Az építés során 

keletkező veszélyes hulladékoknak gyűjtőhelyet alakítanak ki. A hulladékelszállítást engedéllyel rendelkező 

szakcéggel végezteti az építési vállalkozó. 
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Fejlesztések után várható hulladékmennyiségek: 

 

Hulladék típus HAK kód Éves mennyiség (kg) 

Egyéb települési hulladék 20 03 01 850 

fénycsövek és egyéb 

higanytartalmú hulladékok 
20 01 21* 7 

 

A hulladékok gyűjtése a hulladékok jellegének, megfelelő, annak kémiai hatásainak ellenálló 

gyűjtőedényekben, fajtánként elkülönítve történik. A gyűjtőedényeket erre kijelölt raktárhelyiségben (11. sz. 

épület) tárolják. 

A veszélyes hulladékokat üzemi vagy munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik. A hulladékokat a megfelelő 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szakcégnek adják át. 

 

Levegővédelem 

A jelenlegi üzemelés során az ólakban 1-1 db 35 kW-os Euroemme hőlégfúvót használnak. A szociális 

blokkot 140 kW alatti teljesítményű gázkazánnal fűtik. A telephelyen jelenleg 10 db takarmánytároló siló 

található, melyeket 2-3 naponta töltenek fluidos módszerrel. A töltés során a levegőztető nyílás 

porkibocsátását zsákos szűrővel mérséklik. Az ólakból az 1-2 naponta történő trágyakihordás 

bűzkibocsátással jár. Az ólakban képződő ammóniás levegőt a ventilátorok és légbeejtők közötti 

levegőáramlás cseréli. Az 1-4. számú ólak levegőcseréjét ólanként 1 db tetőgerinci elhelyezkedésű, 

függőleges tengelyű, FANCOM típusú ATM80 kürtőventilátorral és ólanként 5 db végfali Gigula 120 R/S 

típusú ventilátorral biztosítják. Az 5. számú ól levegőcseréjét a két végfalon lévő 2-2 db FANCOM ATM 80 

és a 2-2 db Gigula 120 R/S ventilátor garantálja.  

A tervezett fejlesztés során az építésnél legjelentősebb hatótényező a földkitermelés és a munkagépek építési 

területen végzett mozgása, mely során a belső közlekedési utak felszínéről, és a mozgatott talajból 

számottevő mértékű kiporzás várható. Az építés során 6 000 m
3
 föld és 4 000 m

3
 humuszos talaj kerül 

kitermelésre, melyet a telephelyen belül helyeznek el. Jelenleg az alkalmazandó géppark pontosan nem 

ismert, azonban a beruházás volumene alapján az építési területen egyidejűleg legfeljebb 1-2 db munkagép 

és tehergépkocsi üzemelése várható. A járművek motorjainak füstgáz emissziójával és száraz időszakban az 

építési terület kiporzásával lehet számolni. A porzás minimalizálható szükség szerinti nedvesítéssel. Az 

építési munkálatok várhatóan nem jelentenek számottevő levegőterhelést, valamint a két új istálló és a 

hígtrágyatároló építése a telephely hátsó, környező lakóépületektől távolabbi pontján zajlik, a meglévő 

istállók átalakítása (hígtrágyás rendszer kiépítés) pedig jellemzően zárt tereket érint. Az építési munkálatok 

levegőterhelésének levegőtisztaság-védelmi hatásterülete vélhetően a telephely területén belül marad. 

A telephelyen nem létesül engedélyköteles légszennyező pontforrás, mind a technológiai, mind a szociális 

helyiségek fűtését 140 kW teljesítmény alatti tüzelőberendezésekkel biztosítják, amelyek különálló 

füstgázelvezetésekkel rendelkeznek. A létesülő 2 db új ól FANCOM típusú tetőventilátorokkal lesz ellátva (6 

db/épület). A zárható légbeejtők száma ólanként 80 db. Az új épületeknél további takarmánytároló silók 

létesülnek, a felújítás után a telephelyen összesen 14 db siló fog üzemelni. Az üzem levegőterhelő hatását a 

nyúltenyésztés bűzhatása határozza meg. A dokumentációban alkalmazott terjedésmodellezés eredménye 

alapján a hatásterület határát 2,48 SZE/m
3
 értéknél – minden diffúz forrás körül – 160 méteres távolságban 

állapították meg. A hatásterület nem érint lakott területet. 

Az engedélyezési dokumentáció vizsgálja a tevékenység és az éghajlatváltozás kapcsolatát. A beruházás 

éghajlatnak kitett területen fekszik, továbbá a projekt megvalósulása és üzemeltetése során egyes éghajlati 

paraméterek negatívan érinthetik a beruházást. A projekt megvalósulását befolyásoló éghajlati változások: az 

átlagos középhőmérséklet lassú növekedése, a hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése, a 

téli hideg napok számának változása, valamint a viharos időjárási események számának és intenzitásának 

növekedése. A projekttel összefüggésben csak alacsony és közepes kockázatok kerültek meghatározásra, 

magas és extrém kockázatok nem várhatók. Az adaptációs intézkedések során az épületek rendszeres 

karbantartásáról, folyamatos műszaki állagmegóvásáról gondoskodnak. A fejlesztések és bővítések 

környezeti hatásai érdemben nem befolyásolják a környezet éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási 

képességét. 
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A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indokolása: 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban Lvr.) 4. §-a alapján „tilos a 

légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő 

levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű 

terhelése, amely légszennyezettséget okoz.” 

 

Az Lvr. 30. § (1) bekezdése szerint „bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával 

végezhető.” 

 

Zajvédelem 

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

rendelet hatálya alá tartozik. 

A telephely Baja külterületén, a településtől DK-i irányban a 0118/58 hrsz. alatti ingatlanon helyezkedik el. 

A telephely közvetlen környezetében falusias lakó (Lf) és gazdasági (Gksz) területek találhatóak. A 

legközelebbi zajtól védendő épületek a hozzá legközelebbi zajforrástól kb. 110 m-re É-i irányban (Lf övezet, 

0118/26 hrsz.), illetve ÉK-i irányban 123 m-re (Gksz övezet, 0120/4 hrsz.) találhatók.  

A kivitelezés várhatóan 2 évet vesz igénybe, az egyes fázisok maximális hossza időben 6 hónap. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kivitelezés során a legközelebbi zajtól 

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

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértékeket nem éri el. A hatásterületen belül 

nincs zajtól védendő épület vagy védett terület.  

Az üzemeltetés során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 

3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértékeket nem éri el.  

 

Zajvédelmi előírás indokolása: 

A számítások alapján megállapítható, hogy a hatásterületen zajtól védendő épületek találhatóak, így a 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) pontja alapján, a környezeti zajt előidéző üzemi zajforrásra 

vonatkozóan a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól 

környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni és a 

határérték betartásának feltételeit megteremteni. A határérték kérelmet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM 

rendelet 2. melléklete alapján kell benyújtani hatóságunkhoz. 
 

 

Táj- és természetvédelem 

Az érintett ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, természeti 

területet, egyedi tájértéket nem érint. Az érintett terület antropogén hatásoknak kitett, rajta természetközeli 

élőhely nem található, továbbá róla védett, fokozottan védett növény- és állatfaj előfordulásáról sincs 

hatóságunknak tudomása. 

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

előírásokkal, várhatóan nem jár jelentős természeti hatással, ezért hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 

 

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

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

tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt. 

 

 

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

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

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

kezdhető meg.  

 

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

határozza meg. 

 

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

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

 

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

rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap. 

 

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

 

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

 

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

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

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

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

rendelkezik. 

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. 

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, 

székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. 

pontja alapján állapítottam meg. 

 

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

érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat, Baja Város 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 (a továbbiakban: FM rendelet) 1. 

számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg. 

  

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

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2021. március 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják: 

1. TETAGRO Kft. (6521 Vaskút, 0354/5. hrsz)       25411081#cegkapu 

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

3. TETRABBIT Kft. (6500 Baja, Bokodi út 78.)       13801313#cegkapu 

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

5. Baja Város Jegyzője (6500 Baja, Szentháromság tér 1) – kifüggesztésre, külön levéllel                      HKP 

6. BKMKH Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6500 Baja, Kolozsvári 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. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

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

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

11. Hatósági Nyilvántartás 

12. Irattár 
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