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H A T Á R O Z A T 
 

Lévai Csilla egyéni vállalkozó (székhely: 2017 Pócsmegyer, Rózsa u. 17.; KÜJ: 100 320 778, adószám: 

61431256-2-33, KSH szám: 61431256-0147-231-13) meghatalmazása alapján az Aquadeus 

Környezetmérnöki Vállalkozás Véber Zsolt egyéni vállalkozó (székhely: 6400 Kiskunhalas, Izabella u. 

17., rövidített elnevezése: Véber Zsolt egyéni vállalkozó) által 2021. február 15. napján előterjesztett – a 

Lajosmizse, 0296/54 hrsz. (KTJ: 102 860 396) alatti tervezett 3. számú  baromfitelep bővítés 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 130. pontja – „Az 1. 

számú melléklet 1-31., 33-35., 38-40., 42-44., 48-55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1-75., 80-85., 

89-94., 96-101., 103., 105-128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont 

ab) alpontja szerinti jelentős módosítása” – és 2. számú mellékletének 11. a) pontja – "Intenzív baromfi- 

vagy sertéstenyésztés, több mint a) 40 000 férőhely baromfi számára" – szerint minősül, nem feltételezhető 

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

végezni. 
 

Az R. 5. § (2) bekezdés ab) pontja alapján, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a 

tevékenység az R. 2. számú mellékletének hatálya alá is tartozik, az R. 8. számú mellékletének 

figyelembevételével – a beruházás megkezdése előtt – egységes környezethasználati engedély iránti 

kérelmet kell benyújtani hatóságunkra jelen határozat jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását követő 

két éven belül. 
 

A környezetvédelmi hatóság a kétéves határidőt kérelemre egy ízben legfeljebb egy évvel 

meghosszabbíthatja, ha a határozat meghozatalakor alapul vett tényállásban nem történt lényeges változás. 
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A benyújtandó egységes környezethasználati engedély iránti kérelemnek az R. 8. számú mellékletében 

szereplő követelményeknek meg kell felelnie. 

 

* 

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. Lévai Csilla egyéni vállalkozó (2017 Pócsmegyer, Rózsa u. 17.) meghatalmazottja által 

előterjesztett a Lajosmizse, 0296/54 hrsz. alatti tervezett 3. számú baromfitelep bővítés tárgyú 

előzetes vizsgálati tervdokumentáció alapján megállapítom, hogy közegészségügyi szempontból 

nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. 

 

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 az örökségvédelmi hatóság jelenlegi adatai szerint 

védett vagy nyilvántartott örökségi elemet nem érint, az előzetes vizsgálati eljárást lezáró döntés 

kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi szempontú feltétel közlése szükségtelen. 

 

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

 

3.1. Az elektronikusan megküldött dokumentáció (készítette: Véber Zsolt, munkaszám: KT.939.) 

talajvédelmi szempontból elfogadható.  

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

beruházás környezetében lévő és más mezőgazdasági területekre.  

 

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

vizsgálata: 

 

4.1.  Termőföld mennyiségi védelme tekintetében hozzájárulásunkat kikötés nélkül megadom. 

4.2. A benyújtott dokumentáció alapján a baromfitelep jelenlegi üzemeltetése földvédelmi érdekeket 

nem sért. 

 

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

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

foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének vizsgálata tekintetében: 

 

5.1. A területen tervezett fakitermelést az nfk.gov.hu honlapról letölthető nyomtatványon – a munkák 

megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal – az erdészeti hatósághoz előzetesen be kell jelenteni. 

 

* 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának (a vízügyi-vízvédelmi szakhatóságnak) 35300/1204-

3/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

„Lévai Csilla (2017 Pócsmegyer, Rózsa u. 17.) ügyében a Lajosmizse, 0296/54 helyrajzi számú ingatlanon 

üzemelő baromfitelep bővítése tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárásban benyújtott előzetes vizsgálati 

dokumentáció elfogadásához a területi vízügyi-vízvédelmi szakhatóság 
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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: 

 
A tervezett állattartó épület beüzemeléséig a telephely vízellátását biztosító kút üzemeltetésére kiadott 

vízjogi üzemeltetési engedélyt a tényleges vízigénynek megfelelően módosítani kell a vízügyi hatóságon 

lefolytatott eljárásban.  

 

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. 

 

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 

 

Lévai Csilla egyéni vállalkozó (székhely: 2017 Pócsmegyer, Rózsa u. 17.; KÜJ: 100 320 778, adószám: 

61431256-2-33, KSH szám: 61431256-0147-231-13) meghatalmazása alapján az Aquadeus 

Környezetmérnöki Vállalkozás Véber Zsolt egyéni vállalkozó (székhely: 6400 Kiskunhalas, Izabella u. 

17., rövidített elnevezése: Véber Zsolt egyéni vállalkozó) 2021. február 15. napján – a Lajosmizse, 0296/54 

hrsz. (KTJ: 102 860 396) alatti tervezett 3. számú baromfitelep bővítés tárgyú – az R.  szerinti előzetes 

vizsgálati kérelmet terjesztett elő. 

 

A BK/KTF/02512-3/2021. számú, BK/KTF/02512-16/2021. számú hiánypótlásra, tényállás tisztázásra való 

felhívásokra a kérelmező ügyfél meghatalmazottja az előterjesztett dokumentációt kiegészítette és igazolta az 

eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését. 

 

A kérelmező azonosító adatai: 

Teljes név: Lévai Csilla  

Székhelye: 2017 Pócsmegyer, Rózsa u. 17.sz. 

Adószám: 61431256-2-33 

KÜJ szám: 100 320 778 

KTJ szám: 102 860 396 

KSH szám:  61431256-0147-231-13 

Telepen folytatott tevékenység 
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TEÁOR száma:  0147 baromfitenyésztés 

Telephely címe: 6050 Lajosmizse, 0296/54 hrsz.  

Súlyponti EOV koordináták:  EOVX = 192 757 m  

 EOVY = 691 981 m  

Telephely tervezett kapacitása:  75 000 férőhely 

Telep éves kibocsátása: 450 000 db 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítők adatai: 

Név: Aquadeus Környezetmérnöki Vállalkozás  

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Izabella u. 17. 

 

Szakértő: Véber Zsolt (03-0850) 

Szakértői jogosultság: SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 

 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 

 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő 

 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

  

Szakértő: Faggyas Szabolcs (Sz-009/2009.) 

Szakértői jogosultság: SZTjV tájvédelmi szakértő 

 SZTV természetvédelem 

  

 

Tervezett beruházás:  Baromfi telep bővítése (állattartó épület és siló építése) 

 

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

 

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. 

 

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

benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 2. és 3. 

számú mellékletben egyaránt szerepel. 

 

A tevékenység az R. 3. számú mellékletének 130. pontja – „Az 1. számú melléklet 1-31., 33-35., 38-40., 

42-44., 48-55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1-75., 80-85., 89-94., 96-101., 103., 105-128. 

pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős 

módosítása” – szerint és az R. 2. számú mellékletének 11. a) pontja – „Intenzív baromfi- vagy 

sertéstenyésztés, több mint a) 40 000 férőhely baromfi számára" – szerint minősül, ezért a környezetvédelmi 

hatóság döntésétől függő, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e. 

 

A tevékenység helye és ismertetése 
Lévai Csilla a Lajosmizse 0296/54 hrsz. alatti területen meglévő baromfinevelő telep bővítését tervezi. Az 

épületekben a bővítést követően 75 000 db brojlercsirkét nevel. Az épülethez kapcsolódó siló is kivitelezésre 

kerül. 

A vizsgált telep Lajosmizse közigazgatási területén, a nevezett település külterületi részén helyezkedik el, a 

település belterületi határától ÉK-i irányba 4,5-4,6 km-re. A tevékenységgel érintett területegység 

mezőgazdasági művelésű területegységben folyik.  

 

Tevékenység volumene 

Meglévő épületek bruttó területei: 
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1. jelű nevelőépület:   1 380,50 m² 

2. jelű nevelőépület:   1 285,70 m² 

3. jelű nevelőépület:   1 285,70 m² 

Szociális épület:  90,0 m² 

Trágyatároló:    356,6 m² 

Jelenlegi beépített terület összesen: 4 398,50 m² 

 

Tervezett épület bruttó területe: 

4. jelű nevelőépület:   1 285,70 m² 

Tervezett beépített terület összesen: 5 684,20 m²  
 

Nevelő ólak kapacitás adatai: 

1. jelű nevelőépület: 1 380,50 m²  18 750 db 13 db/m
2
 x 2 kg = 26 kg/m

2
 

2. jelű nevelőépület: 1 285,70 m²  18 750 db 14 db/m
2
 x 2 kg = 28 kg/m

2
 

3. jelű nevelőépület: 1 285,70 m²  18 750 db 14 db/m
2
 x 2 kg = 28 kg/m

2
 

4. jelű nevelőépület: 1 285,70 m²  18 750 db 14 db/m
2
 x 2 kg = 28 kg/m

2
 

 

A telep 3 nevelőépülete, valamint a kiszolgáló létesítmények jelenleg is üzemelnek. A nevelő épületekben 

épületenként 10 000 db brojler csirkét nevelnek. 

A teljes kapacitással történő termelést a 4. jelű nevelőépület megépítését követően tervezik megkezdeni, 

mely várhatóan 2021. december 1. 

 

A telepen beépítésre kerülő tartástechnológia a ma Nyugat-Európában alkalmazott eljárásokkal egyenértékű, 

magas műszaki színvonalat képvisel, állatjóléti és környezetvédelmi szempontból az Európai Uniós 

normáknak megfelel, energiafelhasználási szempontból takarékos rendszer. A telep teljesen automatizált, 

ezáltal az emberi mulasztások esélye csekély, az élőmunka igény minimális, ennek megfelelően a termelés, 

ezáltal jóval jobb hatásfokú a mai eljárásoknál. 

 

- A tervezett épületek vízzáró beton aljzattal épülnek meg.  

- A trágyatárolás közben keletkező csurgalékvizek vízzáróan kialakított aknában kerülnek összegyűjtésre, 

majd az almostrágya felületén elöntözésre. 

- A keletkező szociális szennyvíz vízzáró kialakítású aknába kerül összegyűjtésre, majd a városi 

szennyvíztisztító telepre szállítják. 

- A felhasználásra kerülő fertőtlenítőszert a felhasznált mennyiségben tárolják a telepen, a szociális 

épületben kialakított raktár részben, elzárva polcos tárolási rendszerben, vízzáró beton aljzaton. 

 

Technológia 

A telepen Roxell tartástechnológiát valósítanak meg, valamint a jelenlegi épületek is ezzel a technológiával 

üzemelnek. 

 

Berendezések: 

Roxell etető berendezés 

A berendezés egy függesztett, zárt, tányéros etető berendezés. A rendszert kampók és csigák segítségével 

függesztik fel, a megadott belmagasság figyelembe vételével. A betervezett berendezés egy Roxell ST-

HAIKOO M/3 függesztett spirálos baromfi etető berendezés. A rendszer teljesen automatikus 

takarmányadagolással rendelkezik, ami a manuálisan beállított takarmányigényhez igazodik. Az 

etetőtányérok kialakítása megakadályozza a takarmány kiszóródását, míg az etetőcső fölött kihúzott 

acélhuzal a felülést gátolja. A hizlalási ciklust követően az etetővonal egy csörlő segítségével a 

belmagasságnak megfelelően emelhető fel, így biztosítva a szabad átjárhatóságot. 

 

Spirálos behordó 

Roxell ST-FA-90 típusú takarmánybehordó, meghajtó és kontroll egység, melynek feladata, hogy a 

takarmányt a tranzit-tartálytól az etetővonalak elején elhelyezett tároló garatokba juttassa. A berendezés 

kapacitása 3100 kg/óra. 
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Tranzittartály 

Roxell ST-1052 típusú, fém tranzittartály. A berendezés horganyzott acéllemezből készült, 6 db lábon álló 

takarmánytartály, melynek töltése történhet mechanikus, illetve pneumatikus úton. A tartály térfogata 23,4 

m
3
, tároló kapacitása 15,2 tonna.  

 

Silómérési technológia 

STALL-BOSCHE 03 silómérleg 

A mérőcellák egyenkénti kapacitása 5 tonna, a mérőcellák a silólábak alatt helyezkednek el.  

 

Roxell Sparkcup szelepes itatóberendezés 

A berendezés függesztett, zárt rendszerű, szelepes itató berendezés. A vezetékes vízhálózathoz csatlakoztatva 

a nyomásszabályozón keresztül a víz a szelepekhez jut. A madarak a csőrükkel a szelepet megmozdítva 

jutnak folyadékhoz, majd ezt követően a tökéletes zárásról maga a rendszerben uralkodó víznyomás 

gondoskodik. A rendszer zártságából adódóan a fertőzésveszély ki van zárva. A hizlalási ciklust követően az 

itatóvonal egy csörlő segítségével a belmagasságnak megfelelően emelhető fel, így biztosítva a szabad 

átjárhatóságot. A rendszer elé szűrő beépítése szükséges a vezetékes víz kellő megtisztításhoz. 

Gyógyszeradagoló berendezés csatlakoztatható az itatóvonalhoz. 

A víz előkészítésére és a gyógyszer adagolására egy komplett Roxell by-pass vízpanelt építenek ki, 

gyógyszeradagolóval. A beépítésre kerülő gyógyszeradagoló Dosatron D25RE2-es készülék (0,2-2,0 %). A 

rendszer nagy zárási pontossággal rendelkező szelepes itató berendezések számára készíti elő a kijuttatásra 

szánt vizet, biztosítva emellett az esetleges gyógyszerek, vitaminok, savasító-, tisztító anyagok beadagolását 

is. 

 

* 

 

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 a 43. § (2)-(3) bekezdése 

alapján a 2021. február 22. napján kelt BK/KTF/02512-2/2021. számú levélben tájékoztatta az ügyfeleket az 

ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel 

lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, 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 23. napján 

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

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

Közös Önkormányzati Hivatal hirdető tábláján, Lajosmizse Város honlapján (lajosmizse.hu 

weboldal) és Lajosmizse közterületén, Városház tér 1. szám alatt 2021. február 25. napjától közzétételre 

került. A közlemény levételének napja: 2021. március 19. 

 

Észrevétel – az eljárás lezárásáig – nem érkezett. 

 

* 

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

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy közegészségügyi szempontból nem indokolt a 

környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, mivel a tervezett tevékenység a felszíni és felszín alatti vizeket 

minőségi, mennyiségi, lefolyási szempontból nem érinti.  

Az előzetes számítások alapján a létesítmény zajkibocsátásából eredő zajterhelés a lakóterületek zajterhelését 

érdemben nem befolyásolja.  
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Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

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

KvVM-EüM együttes 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 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, valamint a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 

egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján adtam ki. 

 

A népegészségügyi hatóság hatáskörét a Rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet B) pontja, 

illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei 

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

rendelet 2. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak határozzák 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 Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és 

Örökségvédelmi Osztály, 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. 

 

Az örökségvédelmi hatóság illetékességét a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdés a) 

pontja állapítja meg. 

 

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

táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 88. §-ban felsorolt 

szempontokat vettem figyelembe.  

 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

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

minőségi állapotát. Az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához talajvédelmi szempontokat 

figyelembe véve nyilatkoztunk talajvédelmi szakkérdésben. 

 

A talajvédelmi hattóság illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdés, a hatáskörét az 52. § állapítja meg. 

 

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

melléklet I. táblázat B oszlopán alapul. 
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4. A földvédelmi szakkérdés, így különösen a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek 

vizsgálata: 

 

A tervdokumentáció áttanulmányozása során megállapítást nyert, hogy a „Lévai Csilla e.v.” által 

üzemeltetett baromfitelep a Lajosmizse, 0296/54 hrsz-ú ingatlanon működik. A telep működése jelenleg a 

mezőgazdasági művelés alól kivett a./ alrészletet érinti.  

A tervezett bővítés a mezőgazdasági művelés alól kivett a./ alrészletet (5 gazdasági épület és udvar) érinti, 

mely nem minősül termőföldnek, ezért nem tartozik a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 

hatálya alá. 

 

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

116. § (4) bekezdés e) pontja, valamint a Tfvt. 7. §, 8. §, 8/A. § és 8/B. § előírásai szerint jártam el, 

tekintettel a Rendelet 28. § (1) bekezdésében és az 5. melléklet I. táblázat B oszlopában foglaltakra.  

 

A megyei kormányhivatal hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

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

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

Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja alapozza meg. 

 

5. Az erdészeti szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

A mellékelt dokumentáció, valamint hatóságunk nyilvántartása alapján megállapítottam, hogy az érintett 

területen az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdő nem található, azonban a Lajosmizse 

0296/54 hrsz.-ú földrészlet c) „fásított terület” művelési ágú alrészletén található faállomány az erdőről, az 

erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) szerint 

fásítás-nak minősül. A fásításnak minősülő területre – az Evt. 4. § (1) bekezdés b) pontja és a 12. §-a 

értelmében – továbbra is kiterjed az Evt. hatálya. A tervezett munka fakitermeléssel és a terület termelésből 

való kivonásával jár, ezért hozzájárulásomat feltételekhez kötöttem. 

 

A vizsgált szakkérdés tekintetében kialakított állásfoglalásomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

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

eljárva, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 

(XII.2.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével, továbbá a 

Rendelet 28. § (1) bekezdése, az 5. melléklet I. táblázat, 6. pontja, alapján adtam ki. 

 

* 

 

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 22. napján kelt, BK/KTF/02512-6/2021. számú levelével. 

 

A vízügyi-vízvédelmi szakhatóság a 35300/1204-3/2021.ált. számon szakhatósági állásfoglalását megadta. 

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

A szakhatóság 35300/1204-3/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/1204-3/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

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

Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/KTF/02512-6/2021. ügyiratszámú megkeresésében a területi 

vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte Lévai Csilla (2017 Pócsmegyer, Rózsa u. 17.) 
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ügyében a Lajosmizse, 0296/54 helyrajzi számú ingatlanon üzemelő baromfitelep bővítése tárgyában indult 

előzetes vizsgálati eljárásban.  

 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság 35300/1204-1/2021.ált. számú hiánypótlási felhívásában előírtakat 

elektronikus úton megküldték. 

 

A területi vízügyi-vízvédelmi szakhatóság az AQUADEUS Környezetmérnöki Vállalkozás (6400 Kiskunhalas, 

Izabella u. 17.) által készített, elektronikusan csatolt dokumentáció (KT.939.) és a rendelkezésre álló iratok 

alapján az alábbiakat állapította meg: 

 

Lévai Csilla a tárgyi ingatlanon meglévő 3 db állattartó épületben brojlercsirke nevelést végez évente 6 

turnusban, növekvő almos tartástechnológiával. 

Az üzemeltető a baromfitelep bővítését tervezi egy 1285,7 m
2
-es baromfinevelő épülettel, valamint az épület 

mellett vasbeton alapon takarmánytároló siló telepítését és belső úthálózat létesítését (493,6 m
2
). A 

nevelőépületben a nevelőtéren kívül csak egy megfigyelő helyiséget alakítanak ki.  

 

Az új épület (4. számú) megépítésével a telepen a férőhelyszám 75.000-re nő. A meglévő épületek 

alapterülete: 1. épület 1380,5 m
2
, 2-3. számú épületeké a tervezett épületével azonosan 1285,7 m

2
. A 

hiánypótlási dokumentációban az 1. számú épület férőhelyszámát 13 db/m
2
, a 2-4. számú épületek 

férőhelyszámát 14 db/m
2
 állománysűrűséggel állapították meg egységesen épületenként 18750 db férőhellyel.  

 

Jelen eljárás tárgya a baromfitelep bővítés (férőhelyszám növelés) megvalósítására vonatkozó előzetes 

vizsgálati eljárás.  

 

A tervezett tartástechnológia: 

A jelenlegi tartástechnológiával megegyezően évente 6 turnusban, növekvő almos tartástechnológiával 

broiler csirke nevelés. A külső telepről beérkező naposcsibét kb. 2 kg súlyig, majd vágóhídra szállítják el. A 

nevelési ciklust követően a nevelőépületet seprűszárazra takarítják, nagynyomású mosóval, forró 

fertőtlenítőszeres vízzel takarítják, a falakat újrameszelik, majd beterítik a friss almozóanyagot.  

 

Vízellátás: 

 

A telephely és a mellette lévő 2,5 ha nagyságú csepegtető öntözőtelep vízellátását biztosító 30 m 

talpmélységű fúrt talajvíz kút üzemeltetésére Lévai Csilla 35300/1913-14/2019.ált. számon (vízikönyvi szám: 

II/193) vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott, mely 2024.08.31-ig hatályos.  

 

Az állatok itatása víztakarékos módon, szelepes önitatókkal történik.  

 

A vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vízigény 4.175 m
3
/év, ezen belül az állattartási vízigény 1570 

m
3
/év. A 75.000 férőhelyre számított éves állatitatási vízigény 3087 m

3
, melyet a vízjogi üzemeltetési 

engedélyben lekötött vízkontingens az egyéb vízigényekkel együtt nem fedez. 

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 bővítés során a kommunális szennyvíz elhelyezési módja nem változik. A keletkező szociális szennyvizet a 

meglévő 17 m
3
-es vízzáró kialakítású zárt vasbeton aknában helyezik el, majd szükség szerinti gyakorisággal, 

arra jogosult vállalkozóval szennyvíztisztító telepre szállíttatják ártalmatlanításra. A szennyvíz mennyisége: 

50 m
3
/év. 

 

Technológiai szennyvíz 
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Turnusváltáskor a nevelőépület seprűszárazra takarítását követően, az épület nagynyomású mosóval, forró 

fertőtlenítőszeres vízzel történő takarítása során keletkező mosóvizek az aljzat lejtetésével 5 db egyenként 

5,94 m
3
-es vízzáróan kialakított vasbeton aknába kerülnek, ahonnan a lajosmizsei szennyvíztisztító telepre 

szállíttatják ártalmatlanításra. A mosóvíz mennyisége: 7,68 m
3
/év. 

 

Trágya 

Az állattartó épületekből turnusváltáskor kitermelt almos trágyát a meglévő 339,6 m
2
 hasznos alapterületű, 

fedett, 2 hosszanti oldalán 2 m magas támfallal határolt, de részben nyitott, rövidebb oldalain nyitott 

épületben helyezik el, melynek aljzata vízzáró és szulfátálló kialakítású vasbeton. 

A trágyatárolóban összegyűlő csurgalékvizeket az aljzat egyirányú lejtetésével a trágyatárolóval egybeépített 

1,25 m
3
 hasznos térfogatú vízzáró vasbeton kialakítású trágyalé tárolóba vezetik, ahonnan szivattyúval 

visszaöntözik a trágyaprizmára. A trágyát mezőgazdasági területen hasznosítják. A keletkező almos trágya 

mennyisége: 621,3 t/év. 

A telepen keletkező almos trágya mennyiség meghatározása évente 38 hét nevelési időszakkal számolva 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 5. számú melléklete szerinti irányszámok alapján történt az alábbiak szerint: 

 

Állatlétszám 
Trágyatermelés 

kg/hét/1000 db 

Trágyatermelés 

összesen t/év 

Trágyatermelés 6 

hónap alatt  

75 000 db broiler 218 
621,3  

(777 m
3
) 

310, 65 t 

(388 m
3
) 

 

A Lajosmizse, 0296/54 helyrajzi számú ingatlan a DJUKW-N-19 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 a broiler baromfi férőhelyszám meghaladja a 2000-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 meglévő almos trágya tároló műszaki kialakítása 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 és a telep bővítését követően is biztosítja a telepen keletkező 6 havi almos trágya mennyiség 

elhelyezését. 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

 

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

telepen belüli zöldfelületeken elszikkadnak. A telepen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. 

 

Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem: 

 

Felszíni vizek: 

 

A legközelebbi vízfolyás a telephelytől észak-keleti irányban, mintegy 80 m távolságban található Kígyós-

csatorna. A telephelyről felszíni vízbe kibocsátás nem történik és rendeltetésszerű üzemelés esetén nem 

kerülhet szennyező anyag felszíni vízbe. 

 

Felszín alatti vizek: 

 

A nevelőépület vízzáró monolit vasbeton padlóval készül, a nevelőtérben simított beton aljzattal. 

Az állattartó épületek és a kapcsolódó létesítmények (szennyvíz- és mosóvízgyűjtő aknák, trágyatároló 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 
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megakadályozza, hogy a szennyvizekben és a trágyában található szennyező anyagok a földtani közegbe, 

illetve a felszín alatti vízbe kerüljenek.  

 

Az ingatlanon az állattartási tevékenység felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatásának nyomon 

követésére 2 db talajvíz monitoring kút létesült, melyek üzemeltetésére az ügyfél a 35300/409-9/2020. ált. 

számon (vízikönyvi szám: II/193) kiadott, 2024.08.31-ig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel 

rendelkezik. A monitoring kutakból létesítést követően, 2019.12.17-én, majd 2020.09.28-án talajvíz 

mintavételezést végeztek. A talajvíz mintavételezést és a vizsgálatokat a BÁCSVÍZ Zrt. Laboratórium 

(Kecskemét, akkreditációs szám: NAH1-1310/2016, vizsgálati jegyzőkönyv száma: 08425/2019, 08426/2019, 

05803/2020, 05804/2020) végezte. A talajvíz minták vizsgálatát általános vízkémiai paraméterekre végezték 

el. A laboratóriumi vizsgálatok alapján 2019. és 2020. évben is mindkét kútból vett talajvízmintában 

valamennyi vizsgált komponens koncentrációja a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 

együttes rendeletben megállapított (B) szennyezettségi határérték alatti volt.  

 

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

gazdálkodási tervben foglalt célkitűzéseknek. 

Az állattartó telep és a telep vízellátását biztosító fúrt kút által beszűrőzött talajvízadó üledékek az sp.2.10.1 

Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész sekély porózus felszín alatti víztesten találhatók, amely 

az 1155/2016. (III.31.) Kormány határozatban kihirdetett Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-

gazdálkodási tervében (VGT2) mennyiségi szempontból jó, kémiai szempontból a víztesten detektált diffúz 

szerves szennyezések és az azokra vonatkozó kedvezőtlen trendek miatt gyenge minősítést kapott. 

A VGT2 8-12. számú mellékletében sp.2.10.1 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. 

 

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 előírás nélkül 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. 
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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 22. napján kelt, BK/KTF/02512-5/2021. számú levelével – figyelemmel az R. 1. § 

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

Lajosmizse Város Jegyzője a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhanggal, valamint a tervezett 

beruházással kapcsolatban kifogást nem emelt. 

 

* 

 

Várható környezeti hatások 

 

Országhatáron átnyúló környezeti hatás 

 

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

országhatáron átterjedő környezeti hatása. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

 

Lévai Csilla egyéni vállalkozó Lajosmizse 0296/54 hrsz.-ú ingatlan területén 3 db meglévő és 1 db tervezett 

állattartó épületben baromfitenyésztést (brojler) kíván végezni. A létesítés során a legkorszerűbb, 

többségében előre gyártott elemekből fog a tervezett új épület elkészülni, melynek megfelelően a helyszínen 

összeállítási munkafolyamatokra kerül sor. A szükséges földmunkák végzése közben az esetleges 

porhatásokat nedvesítéssel csökkentik.  

Az állattartó épületeknél Roxell típusú, zárt, tányéros etető berendezést és Roxell Sparkcup típusú, zárt 

rendszerű, szelepes itató berendezést alkalmaznak. A takarmányt Roxell ST-1052 típusú, fém 

tranzittartályban tárolják, melynek töltése történhet mechanikus, illetve pneumatikus úton is. A tartály 

térfogata 23,4 m
3
, kapacitása 15,2 tonna. Az állattartó épületek fűtését épületenként 2 db LH 80 típusú 

hőlégbefúvóval biztosítják, melynek teljesítménye 80 kW/db. A berendezés komputerről központilag 

vezérelhető. Az épületek szellőztetésére SKOV klímakomputer által vezérelt PERICOLI kombinált 

szellőzési rendszer alkalmaznak. Alagútszellőzésnél 6 db Pericoli ST-EOS 53/2 STD típusú (44 500 m
3
/h/db) 

ventilátor, míg a téli, illetve minimumszellőzésnél 2 db SKOV DA 600 típusú (13 000 m
3
/h/db) és 4 db 

Pericoli ST-EOS 36/0,75 STD típusú (24 700 m
3
/h/db) ventilátor garantálja a légellátást épületenként. A 

légbeejtést állattartó épületenként 12 db ST-1400 típusú motoros zsalu és 94 db SKOV DA-1211 fali 

légbeejtő biztosítja. A nevelőtér hűtésére SKOV DA 2000 típusú porlasztásos hűtőberendezést alkalmaznak, 

melynek működése során – porlasztófejeken keresztül – finom vízpárát juttatnak a beáramló légtömeg 

útjába. Agro-Clima hőcserélő berendezés szellőzőcsövein keresztül pedig friss levegő kerül az állattartó 

térbe. A szaghatás csökkentése érdekében megfelelő minőségű, adalékokkal ellátott takarmányt alkalmaznak, 

az almos trágyát az állattartó épületekben zeolittal kezelik, a keletkező trágyát a trágyatárolóban rövid ideig 

tárolják, továbbá véderdőt telepítenek. A dokumentáció alapján a telekhatártól számított 100 méteres 

távolságon túl szaghatás várhatóan nem lesz érzékelhető. A 100 méteres távolságon belül lakóingatlan nem 

található. A telepen rendszeresen egy homlokrakodó gépet üzemeltetnek, mely a trágyakitolást és felrakodást 

végzi turnusváltáskor. Szakaszosan üzemeltetett mozgó légszennyező források a naposcsibe beszállító, 

illetve a nevelt állatokat elszállító, rotációkor az állattartó épületekből trágyát elszállító, valamint az alom és 

takarmány beszállító tehergépjárművek. A dokumentációban alkalmazott becslés alapján a 

gépjárműforgalomból adódó légszennyező anyag kibocsátás becsült éves mennyisége kg-ban a 

következőképpen alakul: 
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Légszennyező anyag kibocsátás (kg/év) 

Szén-

monoxid 

Szén-

hidrogének 

Nitrogén-

oxidok 

Szilárd 

anyag 

1,725 0,425 0,500 0,800 

 

A telep üzemeltetése során a gépjárműforgalom környezeti levegőre gyakorolt hatása várhatóan nem lesz 

jelentős.   

A dokumentációban leírtak alapján az éghajlatváltozással kapcsolatban a telep várható hatása vélhetően 

semleges lesz. A tervezett tevékenység és az alkalmazandó technológia feltehetően nem jelent kockázatot az 

egyes éghajlati tényezőkre. 

 

Hulladékgazdálkodás 

 

A kivitelezés során a telephelyen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok 

 

 

Azonosító kód Megnevezése Tömeg Kezelési mód 

17 02 03 Műanyag ~1-2 kg 

Engedéllyel rendelkező 

hulladék gyűjtő-

hasznosító vállalkozásnak 

adják át 

17 04 05 Vas és acél ~100 kg 

Engedéllyel rendelkező 

hulladék gyűjtő-

hasznosító vállalkozásnak 

adják át 

17 01 07 

Beton, tégla, cserép és 

kerámia frakció vagy 

azok keveréke, amely 

különbözik a 17 01 06-

tól 

~7 000 kg Kivitelező elszállítja 

17 05 04 

Föld és kövek, amelyek 

különböznek a 17 05 

03-tól 

~300 000 kg 

A keletkező kitermelt 

föld az építkezés 

helyszínén kerül 

felhasználásra 

 

Tevékenység során keletkező állati eredetű melléktermékek 

A keletkező állati hullát megfelelő műszaki védelemmel rendelkező épületben, hűtőládában gyűjtik, majd az 

ATEV Zrt. szállítja el a telepről. 

A telepen az állatokat mélyalmos technológiával tartják, a keletkező trágyát a trágyatárolóban gyűjtik, mely 

alkalmas 6 havi trágyamennyiség befogadására. 

 

Tevékenység során keletkező hulladékok 

A keletkező állatgyógyászati kezeléshez szükséges anyagok göngyölegeit engedéllyel rendelkező 

szervezetnek adják át. A tisztító, fertőtlenítő anyagot szállító cég a göngyölegek cseréjéről minden egyes 

szállításnál gondoskodik. A cseréig történő göngyölegek tárolása a tisztító-, fertőtlenítőszer zárt, fedett, 

burkolt aljzatú raktárában történik. 

 

A keletkező kommunális hulladékot egy 110 l-es hulladékgyűjtő edényben gyűjtik, majd elszállíttatják 

végleges ártalmatlanításra. 

 

 



14 

 

 

 

 

Földtani-közeg védelem 

 

Műszaki védelem: 

A tervezett épület vízzáró beton aljzattal épül meg.  

 

Vízellátás: 

A telepen a szociális, valamint az állatitatási vízigényeket a meglévő 1 db sekélymélységű kútról fogják 

ellátni. A vízellátó rendszer rendelkezik üzemeltetési vízjogi engedéllyel, melynek száma: 35300/1913-

14/2019. ált. Az engedélyben lekötött kontingenst az üzemeltetés megkezdése előtt módosítják. 

 

Szennyvíz elvezetés, gyűjtés: 

A telepen technológiai célú vízfelhasználás nem jelentkezik, mivel az állattartó tevékenység során 

mélyalmos rendszerű állattartási technológia valósul meg, csurgalékvíz nem keletkezik. A telepen az ún. 

száraztechnológiás takarítási eljárást alkalmazzák, melynek során az állattartó épületeket seprűszárazra 

takarítják, majd az épület légterét permetezéssel (Bromosept oldattal) fertőtlenítik.  

 

A kommunális szennyvizet egy 6,3 m
3
 - es aknában gyűjtik, majd szükség szerint Lajosmizse Városi 

Szennyvíztisztító telepre szállíttatják. 

 

Trágyakezelés – és tárolás: 

A telepen évente várhatóan 776,625 m
3
 trágya fog keletkezni a bővítést követően. A meglévő trágyatároló 

kapacitása: 356 m
2
 x 1,5 m = 534,0 m

3
, így az alkalmas a 6 havi száraztrágya tárolására. A keletkező trágya a 

csatolt szerződés alapján elszállításra kerül. 

 

Létesítés 

Az alapozás során a földtani közeg felső részét megbontják. A földtani közeg szennyezésének elkerülését 

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 talaj multifunkcionális tulajdonságai a tevékenység kapcsán nem sérültek. Az állattartó technológia 

teljesen zárt, így a tartásból adódó talajszennyezés kizárt. A területen nem folyt, és nem fog folyni olyan 

tevékenység (pl.: üzemanyag tárolás) melyből kifolyólag talajszennyezés fordult, illetve fordulhat elő.  

 

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 

végzik el. Felhagyást követően, a terület rekultivációját, tájbeillesztését, új hasznosítási kialakítását elvégzik. 

 

Zajvédelem 

A tervezett telephely Lajosmizse külterületén, a településtől ÉK-i irányban kb. 4,5 km-re a 0296/54 hrsz. 

alatti ingatlanon helyezkedik el. A telephely közvetlen környezetében mezőgazdasági hasznosítású területek 

találhatóak. A legközelebbi zajtól védendő épület a telephelytől kb. 200 m-re található, DK-i irányban. 

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

rendelet hatálya alá tartozik. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kivitelezés, valamint az üzemelés 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.  
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Táj- és természetvédelem 

A létesítéssel 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 nincs hatóságunknak tudomása. 

 

A fenti tárgyú előzetes vizsgálati eljárásban a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság – mint a védett és 

fokozottan védett természeti értékek, a védett és a fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 

területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek 

természetvédelmi kezelője – 698-2/2021. számon az alábbi természetvédelmi kezelői állásfoglalást adta: 

„A tárgyi ingatlanok nem képezik részét védett természeti területnek vagy Natura 2000 területnek, illetve nem 

állnak egyéb természetvédelmi célú területi kijelölés hatálya alatt. A rendelkezésre álló adatbázisok alapján 

a tárgyi területről védett természeti érték előfordulása nem ismeretes. 

 

Fentiek alapján Igazgatóságunk a tervezett állattartótelep létesítése ellen táj- és természetvédelmi 

szempontból kifogást nem emel. 

 

Fenti állásfoglalást Igazgatóságunk a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. § alapján adta ki.” 

 

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

jár jelentős természeti hatással, ezért hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 

 

* 

 

A 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, továbbá a megkeresett szakhatóság sem kérte 

az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

 

A benyújtott és kiegészített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hivatalunk megállapította, hogy a 

tervezett tevékenység az R. alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységnek 

minősül. 

 

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel a tervezett tevékenység az R. 3. számú 

és az R. 2. számú mellékletének hatálya alá is tartozik, az R. 5. § (2) bekezdés ab) pontja alapján 

meghatározta az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a 

környezetvédelmi szempontok érvényre juttatása érdekében. 

 

Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem benyújtásának határidejét az R. 5. § (7)-(8) 

bekezdése alapján állapítottam 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. 
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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, Lajosmizse 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 31. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Lévai Csilla egyéni vállalkozó  

(2017 Pócsmegyer, Rózsa u.17.)                                                                      Ügyfélkapu (4T adat alapján)  

2. Véber Zsolt egyéni vállalkozó (6400 Kiskunhalas, Izabella u. 17.)                Ügyfélkapu (4T adat alapján) 

3. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) - hiv. sz.: 698-2/2021.         HKP 

4. Lajosmizse Város Jegyzője (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.) – kifüggesztésre, külön levéllel         HKP 

5. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügy (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)              HKP 

6. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály      

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

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

8. BKMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.(Kecskemét) 

(6000 Kecskemét, Fecske u. 25.)                                                                                                            HKP 

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

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

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

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

12. Hatósági Nyilvántartás 

13. Irattár 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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