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H A T Á R O Z A T 
 

 

Murár János e. v. (székhely: 6080 Szabadszállás, Büge tanya 3/A., adószám: 75713027-2-23) nevében 

Szűcs Pál, az ABDIÁS-ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/A.) ügyvezetője által 2018. október 25-én 

előterjesztett – Szabadszállás 0300/3 hrsz.-ú ingatlanon tervezett baromfitelepre vonatkozó – előzetes 

vizsgálati dokumentáció alapján megállapítottuk, hogy a tervezett tevékenység megvalósulása esetén, mely a 

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

25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. sz. melléklet 132. pontja – „A 3. számú melléklet 1-128. 

pontjában feltüntetett mennyiségi küszöbérték alatti tevékenység bővítése, ha az a bővítés következtében eléri 

vagy meghaladja a küszöbértéket, kivéve, ha a bővítés az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint 

meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása” – minősül, azonban feltételezhetően nem okoz 

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

végezni. 
 

A tevékenység végleges (a Rendelet 2. számú mellékletének 11. a) pontja szerint minősítve: nagy létszámú 

állattartás, 40 000 férőhely baromfi számára) egységes környezethasználati, építésügyi használatbavételi, 

valamint vízjogi engedélyek birtokában kezdhető meg.  

 

 

Szakkérdés vizsgálata 

 

I. 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: 

 Az előzetes vizsgálati dokumentációt közegészségügyi szempontból elfogadom. 
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II. Termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően:  

 Nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytató a tevékenységét, trágyatárolást, 

silótárolást, trágya elhelyezést valamint adatközlést az 59/2008 (IV.29) FVM rendelet iránymutatásai 

szerint köteles végezni. 

 Amennyiben a későbbiekben hígtrágya keletkezik és annak termőföldön történő elhelyezése tervezett az 

a talajvédelmi hatóságnál lefolytatott előzetes bejelentési eljárást követően valósítható meg. 

 Technológiai víz keletkezése esetén – mint nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék- annak 

termőföldön történő elhelyezése a talajvédelmi hatóság engedélyével valósítható meg. 

 A megvalósítás és az üzemeltetés az érintett és környező termőföldek minőségére káros hatással nem 

lehet. 

 

III. Kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

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

örökségi elemet nem érint, az engedély kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi szempontú feltétel 

közlése szükségtelen. 

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

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

vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében erről a felfedező, a tevékenység 

felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott 

tevékenységet azonnal abbahagyni, a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a 

feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni továbbá az illetékes jegyző útján az illetékes 

örökségvédelmi hatóság (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági 

Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., 76/795-847) 

felé azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére 

a Kötv. 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt.  

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

kiszabását vonja maga után. 

 

IV. Termőföld mennyiségi védelmének követelményeire kiterjedően:  

 Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás érintett ingatlanra vonatkozólag a termőföld más célú 

hasznosításának eljárása lefolytatásra került, így az előzetes vizsgálati dokumentációt a termőföld 

mennyiségi védelmének szempontjából elfogadom. 

 

Szakhatósági állásfoglalás 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/4880-3/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„Murár János e.v. (6080 Szabadszállás, Büge tanya 3/a.) ügyében, a Szabadszállás, 0300/3 helyrajzi számú 

ingatlanon tervezett baromfitelep létesítése tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 

kiadásához a területi vízügyi-vízvédelmi szakhatóság 

 

az alábbi feltételekkel hozzájárul: 

 

1. Az állattartás megkezdésének feltétele az 59/2008. (IV.29.) FVM rendeletben foglalt előírásoknak 

megfelelő trágyatároló megléte. 

 

2. Az ingatlanon a talajvíz áramlási irányának figyelembe vételével 2 db monitoring kutat kell létesíteni, 

melyekből az állattartási tevékenység megkezdése előtt 1-1 db talajvíz mintát kell venni. A talajvíz 

mintavételezéskor a talajvíz szintjét mérni és dokumentálni kell. A talajvíz minták vizsgálatát 

minimálisan a következő paraméterekre és komponensekre kell elvégeztetni: pH, fajlagos 

vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát. A mintavételezést és a vizsgálatokat 

akkreditált laboratóriummal kell végeztetni, figyelembe véve a földtani közeg és a felszín alatti víz 

szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 
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6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (továbbiakban: R.) 4. számú mellékletében 

előírtakat. 

 

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 telep vízellátását biztosító talajvízkút üzemeltetésére legkésőbb az állattartás megkezdéséig 

vízjogi üzemeltetési engedélyt kell szerezni a vízügyi hatóságnál lefolytatott eljárásban a tényleges 

vízigénynek és vízhasználati célnak megfelelően. 

 

2. Az állattartó telepen létesülő talajvíz monitoring kutak, valamint csapadékvíz gyűjtő-szikkasztó 

létesítmények engedélyezése a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik, létesítésük vízjogi létesítési 

engedély, üzemeltetésük vízjogi üzemeltetési engedély alapján végezhető. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

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

eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.” 

 

* 
 

Jelen határozat ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, 

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

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

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

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

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – elektronikus ügyintézésre 

kötelezett esetén kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben meghatározott elektronikus úton – benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye. 

 

A fellebbezésben csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

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

ellátott fellebbezésnek van helye. 

 

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

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

 

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

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

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

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

feltüntetni jelen határozat számát. 

 

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon 

véglegessé válik. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

Az ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, Szűcs Pál, Murár 

János egyéni vállalkozó képviseletében 2018. október 25-én a Szabadszállás 0300/3 hrsz.-ú ingatlanon 

tervezett baromfitelepre vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása tárgyában kérelmet terjesztett 

elő a hatóságunknál. 
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A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

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

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

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

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

 

Az engedélyes adatai: 

 

Név:  Murár János e. v. 

Székhely:  6080 Szabadszállás, Büge tanya 3/A. 

KÜJ szám:  100 304 550 

 

A beruházás helye: 

 

Telephely címe:  6080 Szabadszállás Felsőszőlők tanya 13. 

Helyrajzi szám: 0300/3 hrsz. 

Terület nagysága:  1,9267 ha 

Művelési ága:  kivett lakóház, udvar, gazdasági épület és szántó 

Tulajdonos:  Murár Krisztina, Murár Bettina,  

  Murárné Ungor Erika Mária 

KTJ szám: 102 762 012 

Súlyponti EOV koordináták: EOVx: 172 499 m 

 EOVy: 665 664 m 

Férőhely kapacitás:  56 000 db brojler csirke 

 (épülő ól: 28 000 db + tervezett ól: 28 000 db) 

  

Tervezett beruházás: baromfitelep létesítése 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője: 

 

Név: ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Kft. 

Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/a. 

Szűcs Pál környezetvédelmi szakértő 

(hulladékgazdálkodás, víz- és földtani közeg védelem, 

levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésvédelem) 

Agócs Gábor természetvédelmi szakértő 

 

* 

 

A környezetvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 10. § alapján az ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás 

megindításáról hirdetményi úton értesítette. 

 

Hatóságunk a Rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a honlapján közzétette az eljárás megindításáról 

szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokkal – közhírré tétel céljából – 2018. október 31. napján 

megkereste a létesítmény helye szerinti önkormányzat, a Szabadszállás Város Jegyzőjét, a közleményünknek 

a település hirdetőtábláján – valamint a helyben szokásos egyéb módokon – történő kifüggesztése céljából. 

 

* 

 

Szakkérdések indokolása 

 

I. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

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

KvVM-EüM együttes rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 

szóló 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 
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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.) Kormányrendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 

25.) Kormányrendelet, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 

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

 

Hatáskörömet a Rendelet 31. § (3) bekezdése és 5. melléklet B) pontja, illetékességemet a fővárosi és megyei 

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

egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 4. § (1) 

bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 2. § (4)-(5) bekezdése állapítja meg. 

 

 

II. Növény és talajvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal jogkörét és illetékességét a 383/2016. (XII. 2.) Kormány 

rendelet 13. § f) pontja, valamint a 14. § (4) bekezdése valamint az 52.§ (1) bekezdése állapítja meg. A 

talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a 71/2015. (III.30.) Kormány rendelet 28. § (1) bekezdése, 

valamint az 5. melléklet I. táblázat B oszlopa tartalmazza.  

 

 

III. Örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

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

Korm. rendelet (továbbiakban (Korm. rendelet) 3. § (1) a) pontja és 1. melléklete 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) bek., illetve 5. melléklet I. 

táblázat alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 87-88. §-ban felsorolt szempontokat vettem 

figyelembe.  

 

IV. Termőföld mennyiségi védelmének követelményeire vonatkozó szakkérdés indokolása:  

 

Hivatalunk a fenti tárgyú dokumentáció alapján a beruházás megvalósításához szakmai állásfoglalását a 

rendelkező részben foglalt kikötéssel adta meg, tekintettel arra, hogy a munkálatok során termőföld időleges 

más célú hasznosítására is sor kerülhet. A beruházással érintett ingatlanok Szalkszentmárton község területén 

találhatóak. Jelen szakmai állásfoglalásomat a 71/2015. (III.30.) Korm. Rendelet 28 § (1) illetve az 5. 

melléklet 1. táblázat B. oszlopában meghatározottak szerint  adtam meg. 

 

A járási hivatal hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 383/2016.(XII.2) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 43. § (5) bekezdése, míg 

illetékességét a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja alapozza meg. 

 

* 

 

A szakhatóságot a Kr. 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2018. október 31. napján. 

  

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

Hatósági Osztálya szakhatósági állásfoglalását 35300/4880-3/2018. ált. számon 2018. november 16. napján 

adta meg, melynek előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

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

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 117611-1-3/2018. számú megkeresésében a területi 

vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte Murár János e.v. (6080 Szabadszállás, Büge 
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tanya 3/a.) ügyében, a Szabadszállás, 0300/3 helyrajzi számú ingatlanon tervezett baromfitelep létesítése 

tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárásban. 

 

A területi vízügyi-vízvédelmi szakhatóság az ABDIÁS-ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/A.) által 

készített, elektronikusan csatolt dokumentáció és a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította 

meg: 

 

Murár János a Szabadszállás, 0300/3 helyrajzi számú ingatlanon baromfitelep létesítését tervezi. 

Kunszentmiklós Város Jegyzője 1700-15/2015 számon építési engedélyt adott az ingatlanon egy 

broilernevelő telep létesítése céljából egy állattartó épület, fedett-nyitott tároló, tüzívíz tároló, trágyatároló 

és csurgalékgyűjtő, fertőtlenítő kerékmosó és takarmánysiló megépítésére, valamint a meglévő 

tanyaépületben szociális blokk és állatorvosi szoba kialakítására Az ingatlanon jelenleg a tanyaépület, benne 

a kialakított szociális blokk és állatorvosi szoba, valamint a 360 m
2
-es fedett-nyitott tároló található.  

Folyamatban van a 28.000 férőhelyes baromfiól, valamint a trágyatároló, tüzivíz tároló és kerékfertőtlenítő 

medence építése. 

A vállalkozó a telephely bővítése mellett döntött, mely a meglévő tanyaépülethez csatolt tároló, 

takarmánykeverő, hídmérleg és egy új 28000 férőhelyes állattartó épület létesítését jelenti. A bővítéssel a 

telep broiler férőhelyszáma 56.000-re emelkedik.  

A tervezett állattartási tevékenység megkezdéséhez a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 2. számú melléklet 11.a) 

pontja alapján egységes környezethasználati engedély szükséges.  

 

Az állattartó épületek vízzáró burkolattal készülnek. 

A telepen broiler csirke nevelése tervezett a telepre beszállított napos csibékből évente 6 turnusban, növekvő 

almos tartástechnológiával, 2,5 kg végsúlyig. 

A turnusok közötti 2-3 hetes időszakban az állattartó épületeket kitrágyázzák, fertőtlenítik és előkészítik a 

következő állomány fogadására. 

 

Vízellátás: 

 

A telephely vízellátását az ingatlanon meglévő 18 m talpmélységű fúrt kútról kívánják biztosítani.  

 

Vízigény (tervezett):  

- Szociális: 

- WC öblítés, tisztálkodás:       87,6 m
3
/év 

- szociális helyiségek takarítása:      29,2 m
3
/év 

 

- Technológiai: 

- állatitatás (56000 db, 0,2 l/db/nap, 270 nap):  3024 m
3
/év 

- boncolás:            3 m
3
/év 

Összes vízigény:       3143,8 m
3
/év 

 

A dolgozók ivóvíz ellátását palackozott ásványvízzel vagy szódavízzel oldják meg. 

 

Az állatok itatása víztakarékos módon, nyomószelepes csészés önitatókkal történik. 

 

A kút üzemeltetésére Szabadszállás Város Jegyzője 1164-1/2018. számon vízjogi fennmaradási engedélyt 

adott. Az engedély szerint a kútból 66,4 m
3
/év nagyságú, kommunális célú vízhasználat történik.  

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdése 

értelmében: 

„A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges 

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő 

feltételeket együttesen teljesíti: 

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 

kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és 

hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 
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legfeljebb 500 m
3
/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet 

felhasználásával üzemel, 

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező 

ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését 

szolgálja, és 

ac) nem gazdasági célú vízigény;” 

 

A beadvány szerint az 500 m
3
/év alatti házi vízigény kielégítésére engedélyezett kútból 500 m

3
/év feletti 

vízmennyiség kitermelése tervezett a tárgyi baromfitelep vízellátásának biztosítása céljából, melyre a jegyző 

által kiadott vízjogi fennmaradási engedély nem jogosít. 

 

A fúrt kútból tervezett állattartási célú vízhasználatra a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§-a és 24.§ (1) 

bek. a) alapján a jegyző által kiadott vízjogi fennmaradási engedély nem jogosíthatja fel az az ügyfelet. A 

gazdasági tevékenység a területi vízügyi hatóság vízjogi üzemeltetési engedélyének megszerzését követően 

végezhető. Erre a vízügyi hatóság felhívta az ügyfél figyelmét. 

 

Szennyvíz- és trágya elhelyezés 

 

Kommunális szennyvíz 

A meglévő tanyaépületben kialakítandó szociális blokkban keletkező kommunális szennyvizet egy 3 m
3
-es

 

vízzáró kialakítású zárt műanyag tartályban, a mérlegháznál 1 db 1 m
3
-es vízzáró kialakítású zárt vasbeton 

aknában gyűjtik, majd arra jogosult vállalkozóval, befogadó nyilatkozat alapján a szabadszállási 

szennyvíztisztító telepre szállíttatják ártalmatlanításra. A szennyvíz mennyisége: 117 m
3
/év.  

 

Technológiai szennyvíz 

Az állattartó épületeket turnusváltáskor száraz, mechanikus módszerrel takarítják, majd Virociddal 

fertőtlenítik. A Virocid fertőtlenítőszer bekeverés után habot képez, melyet a felületek beszívnak, valamint 

elpárolog. A takarításból és a fertőtlenítésből eredően szennyvíz nem keletkezik.  

A meglévő tanyaépületben kialakítandó állatorvosi szobában a boncolás során keletkező technológiai 

szennyvíz gyűjtésére egy 3 m
3
-es zárt, vízzáró szennyvízgyűjtő akna létesül, ahonnan a szennyvizet arra 

jogosult vállalkozóval a szabadszállási szennyvíztisztító telepre szállíttatják ártalmatlanításra. A boncolási 

szennyvíz befogadására vonatkozóan az ügyfél a BÁCSVÍZ Zrt. által 2018.11.12-én kiadott szennyvíz 

befogadói nyilatkozattal rendelkezik. A szennyvíz mennyisége: max. 3m
3
/év. A gyakorlatban a telepen 

boncolást nem terveznek, azt az állatorvos a saját rendelőjében végzi. 

 

Trágya 

Az állattartó épületekből turnusváltáskor kitermelt almos trágyát a telepen tervezett 360 m
2
 hasznos 

alapterületű, 3 oldalról támfallal körülvett, negyedik oldalán nyitott, vízzáró és szulfátálló kialakítású 

trágyatárolóban tárolják. A trágyatárolóban keletkező csurgalékvizek az aljzat lejtetésével a trágyatároló 

déli oldalához kapcsolódó 20 m
3
-hasznos térfogatú, zárt, vízzáró és szulfátálló kialakítású vasbeton 

csurgalékgyűjtő aknába kerülnek. A csurgalékvizeket a gyűjtőaknából a folyadékszint emelkedésekor egy 

úszókapcsolós szivattyúval ellátott szórófej visszaöntözi a trágyadepóniára. A trágyát mezőgazdasági 

területen hasznosítják. 

 

A keletkező trágyamennyiség meghatározása 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 a következőképpen: 

 

Állatlétszám 
Trágyatermelés kg/hét/1000 

broiler 

Trágyatermelés 

összesen t/év (250 

nap tartási idővel) 

56000 db broiler 218 436 

 

A trágya mennyisége 436 t/év. A 6 hónap (183 nap) alatt keletkező trágyamennyiség 319 t (399 m
3
). 

A trágyatároló 1,16 m átlag magasságú trágyamagasság esetén biztosítja a telepen keletkező 6 havi almos 

trágya mennyiség tárolását, maximális tárolási kapacitása 858 m
3
.  
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A Szabadszállás, 0300/3 helyrajzi számú ingatlan a D1ND1-T-16 jelű nitrátérzékeny MEPAR blokkban 

található. 

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 tervezett almos trágya 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 

 

A telepen tervezett zárt tartástechnológiából adódóan csak tiszta csapadékvizek keletkeznek. Az állattartó 

épületek tetőszerkezetéről ereszcsatornával összegyűjtött, illetve a burkolt felületekre hulló csapadékvizek a 

telepen tervezett csapadékvíz gyűjtő-szikkasztó árkokban, illetve a telephely jó víznyelő képességű, homokos 

felsőrétegű burkolatlan felületein elszikkadnak, illetve elpárolognak. 

 

Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem: 

 

A tervező vizsgálta a felszíni és felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 

szóló kormányrendelet szerinti, az ivóvízkivételre kijelölt és megkülönböztetett védelem alatt álló területeket 

érintő hatásokat a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltak figyelembevételével. 

 

Az állattartó telep az sp.1.14.1 jelű Duna-Tisza közi hátság — Duna vízgyűjtő északi rész sekély porózus 

víztesten található, amely az 1155/2016. (III.31.) Kormány határozatban kihirdetett Magyarország 

felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervében (VGT2) kémiai állapot szempontjából gyenge 

minősítést kapott a diffúz nitrát szennyeződés miatt, mennyiségi szempontból, a víztesten elhelyezkedő 

FAVÖKO területek rossz állapota miatt szintén gyenge minősítést kapott.  

A VGT2 8-12. mellékletében az érintett víztestre a felszín alatti vizek állapotát javító intézkedések között 

konkrétan az állattartó telepre vonatkozó intézkedések végrehajtása nem szerepel. 

A tervezett nagy létszámú állattartási tevékenység és a kapcsolódó létesítmények megvalósítása, üzemeltetése 

a víztestekre megállapított környezeti célkitűzések teljesítését várhatóan nem veszélyezteti és a mennyiségi, 

illetve minőségi állapot további romlását nem eredményezi, az alábbiak miatt: 

 

Felszíni víz 

A legközelebbi felszíni vízfolyás a Duna-völgyi-főcsatorna, mely a baromfi teleptől nyugati, dél-nyugati 

irányban mintegy 600 m távolságra halad. A telephelyről felszíni vízbe kibocsátás nem történik és 

rendeltetésszerű üzemelés esetén nem kerülhet szennyező anyag a csatornába. A tevékenység a felszíni víz 

mennyiségi és minőségi állapotára várhatóan nem gyakorol mérhető hatást. 

 

A telepen tervezett csapadékvíz szikkasztás, azaz a csapadékvizek helyben tartása megfelel a VGT2 felszín 

alatti vizek állapotát javító intézkedések között szereplő 23.2 azonosítójú intézkedésnek 

(csapadékgazdálkodás). 

 

Felszín alatti víz 

Az állattartó épületek és a kapcsolódó létesítmények (szennyvízgyűjtő aknák és a trágyatároló stb.) tervezett 

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 szennyvízben és a trágyában található szennyező anyagok a földtani közegbe, illetve 

a felszín alatti vízbe kerüljenek.  

 

A hiánypótlás során az ABDIÁS Kft. a tevékenység 2 db talajvíz monitoring kút létesítésére tett javaslatot.  

A tervezett nagy létszámú állattartási tevékenységre és a trágyatárolásra tekintettel a vízügyi-vízvédelmi 

hatóság a FAV Kr. 8.§ b) pontja alapján 2 db talajvíz monitoring kút létesítését és a talajvíz alapállapotának 

(állattartás megkezdése előtti) a monitoring kutakból történő vizsgálatát elrendelte. Az üzemeltetéshez 
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kapcsolódó talajvíz monitoring tevékenységre vonatkozó előírásait a talajvíz vizsgálati eredmények 

ismeretében a monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásában teszi majd meg a vízügyi-

vízvédelmi hatóság. 

 

A tevékenyég a műszaki védelemmel tervezett létesítmények miatt a felszín alatti víztest minőségi állapotának 

romlását várhatóan nem eredményezi, a felszín alatti víztest minőségi állapotának állapot nyomon követése a 

tervezett monitoring kutakkal biztosított. 

 

A felszín alatti víztest mennyiségi állapotát az állattartási tevékenységhez kapcsolódóan a meglévő fúrt 

kútból tervezett vízkivétel befolyásolja. A bemutatott állattartási technológia (állatitatás, takarítás) 

víztakarékos.  

 

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 tervezett vízellátása, 

szennyvízelhelyezése, csapadékvíz elvezetése és trágyatárolása megfelelően megoldott, a 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 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 telephely elhelyezkedése: 

A tervezett baromfitelep Szabadszállás, Felsőszőlők tanya 13., 0300/3 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el, 

általános mezőgazdasági övezetben. A telepet a Szabadszállás – Kunadacs településeket összekötő közútról 

lehet megközelíteni. A vizsgált ingatlan környezetében mezőgazdasági művelés alatt álló területek 

találhatók. Az ingatlan mérete 1,9267 ha, művelési ága jelenleg kivett lakóház, udvar, gazdasági épület és 

szántó. 

 

A tervezett tevékenység: 

Az állattartó telep megvalósulását követően húshasznú brojler csirkeneveléssel és értékesítéssel (Ross-308 

fajta) kívánnak foglalkozni. A bővítés célja, hogy a telep alkalmas legyen egy időben 56 000 db brojler 

csirke tartására. A tervezett állatlétszámok az alábbiak szerint alakulnak: az I. épülő ólban 28 000 db, a 

tervezett új épületben 28 000 db brojler csirke nevelése tervezett. 

 

Az állatokat naposcsibeként szállítják be a telepre, ahol 6 hetes (42-45 nap) korukig nevelik. A kitelepítés 

során az állatok átlagsúlya feltételezhetően 2,5 kg. A telepen évi 6 turnusban tervezik a brojlercsirkék 

nevelését, a ciklusok közötti átlag 15-16 napos takarítási, pihentetési időszakok közbeiktatásával. A 

takarmány előállítását a telepen létesülő takarmánykeverőben végzik, a tárolást pedig 4 db 50 t és 2 db 20 t 

tároló kapacitású takarmánysilóban tervezik megoldani. A takarmányozást és itatást automata rendszerű 
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önetető és önitató berendezésekkel biztosítják. A brojlercsirkék nevelése során keletkezett almos trágyát a 

turnusok végén rakodógéppel szállítják az újonnan létesülő telepi trágyatárolóba.  

 

A tervezett létesítmény: 

Szabadszállás 0300/3 hrsz.-ú ingatlanon a bővítést követően az alábbi létesítmények kerülnek kialakításra: 

1 db kivitelezés alatt álló épülethez (nettó 1530 m²) csatolt tároló 

1 db új állattartó épület (nettó 1530 m²) 

1 db 108 m³-es nyitott tűzivíz tározó 

1 db 858,45 m³-es trágyatároló 20 m³-es csurgaléklé gyűjtő aknával 

2 db fertőtlenítő kerékmosó medence (bejárati kapunál) 

1 db hídmérleg 1 m³-es zárt csurgalék esővízgyűjtő aknával 

1 db mérlegház 1 m³-es zárt szociális szennyvízgyűjtő aknával 

1 db takarmánykeverő fogadógarattal  

4 db 50 t tároló kapacitású takarmánysiló 

2 db 20 t tároló takarmánysiló 

1 db 3 m³-es zárt, felszín alatti szennyvíztároló a szociális blokkhoz 

1 db 3 m³-es, zárt felszín alatti technológiai szennyvíztároló a boncolóhoz 

2 db 3 m³-es zárt, felszín feletti PB-gáz tartály 

1 db 140 m²-es fedett tároló a meglévő tanyaépülethez csatolva 

 

Várható környezeti hatások: 

 

Földtani közeg védelme 

A tervezett beruházás kivitelezése meghatározott ideig tartó tevékenység, amelynek hatásai a kivitelezéssel 

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

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

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

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

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

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

kibocsátott szennyezőanyagok, az építés során szálló por. A telephely üzemelése során az épület 

területfoglalása okoz kismértékű fizikai talajterhelést (talajtömörödést). 

 

A telep vízigényét, saját kútról biztosítják. Az állatok itatása víztakarékos, szelepes rendszerű itatókkal 

tervezett. 

 

Az építés után, a keletkező szociális szennyvizek telepi gyűjtése egy 1 m
3
-es és egy 3 m

3
-es felszín alatti 

tartájban történik. Az ólak takarítása száraz technológiával történik, így technológiai vízfelhasználás nincs. 

 

A tartástechnológia zárt rendszerű, az ólak beton padozatúak, takaríthatóak és fertőtleníthetőek.  

Az állattartás mélyalmos rendszerű. Az ólakból a trágyát turnusváltásonként, homlokrakodó géppel szállítják 

egy 858,45 m
3
-es vasbeton trágyatárolóba. A keletkező (319 152 kg/183 nap) almos trágya mennyisége ~ 

400 m
3
/félév, így a tervezett 858,45 m

3
-es trágyatároló 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 által meghatározott, 6 havi 

trágya mennyiség tárolására. A keletkező trágyát teljes egészében mezőgazdasági területen hasznosítják, 

talajerő utánpótlás céljára. A trágyatárolóhoz kapcsolódik egy 20 m
3
 térfogatú csurgalékvízgyűjtő. 

A 858,45 m
3
-es trágyatároló vonatkozásában az engedélyes építési engedéllyel rendelkezik, melyet a 

dokumentációhoz csatolt. 

 

A tetőfelületekről lefolyó tiszta csapadékvíz, a telephely zöld felületein elszikkad. A zárt 

tartástechnológiából adódóan szennyezett csapadékvíz keletkezésével nem kell számolni. 

 

Havária 

A talaj szempontjából haváriák esetében elsősorban a tevékenység végzésekor, illetve az anyag- illetve 

személyszállítások során esetleg kiömlő anyagok környezetbe kerülése jelenti az elsődleges és közvetlen 

veszélyforrást. A létesítmény szakszerű kiépítéséből (folyadékzáró aljzatú épületek), és a tevékenység 
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jellegéből adódóan, valamint az üzemelési utasítások maradéktalan betartásával a környezetet veszélyeztető 

havária helyzetek kialakulása minimálisra csökkenthető. 

 

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. 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás nem gyakorol jelentős mértékű kedvezőtlen 

hatást, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, a földtani közegben tartós, 

vissza nem fordítható károsodás nem következik be.  

 

Hulladékgazdálkodás 

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

gyűjtőhelyen gyűjtik hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégeknek történő átadásig. A 

munkavállalók szükségleteiből keletkező települési vegyes szilárd hulladékot hulladékgyűjtő edényzetben 

gyűjtik elszállításig. Az termelés során keletkező veszélyes hulladékot egymástól elkülönítetten, szelektíven, 

munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégeknek történő átadásig. 

Az üzemelés során a takarmány ömlesztett formában érkezik a takarmánykeverőbe, valamint a törött 

műanyag ládákat a szállítók cseregöngyölegként elszállítják, így üzemszerű működésnél ezekből a 

tevékenységekből hulladék keletkezésével nem kell számolni. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

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

rendelet hatálya alá tartozik. 

 

A vizsgálat tárgyát képező telephely Szabadszállás külterületén, a várostól ÉK-re, a 0300/3 hrsz. alatti 

ingatlanon helyezkedik el. A telephely közvetlen környezetében mezőgazdasági területek találhatóak. A 

legközelebbi zajtól védendő épületek É-i irányban 122 m-re (0300/2 hrsz.), D-i irányban 179 m-re (031/3 

hrsz.), K-i irányban 181 m-re (0303/4 hrsz.) vannak. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy az ingatlanon folytatott kivitelezési 

munkák és az üzemszerű tevékenység okozta zajterhelés 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. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

A beruházással érintett terület Szabadszállás 0300/3 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el. Az ingatlant 

mezőgazdasági hasznosítású területek veszik körül. A vizsgált területen Szabadszállás ipari és a lakossági 

emissziói, továbbá a környék mezőgazdasági területeinek diffúz kibocsátásai, valamint a vizsgált telephely 

jelenlegi kibocsátásai jelentik az alapállapotot. 

 

Létesítés 

A tervezett létesítmény, építési - tereprendezési szakaszában várható a környezeti levegő szállópor 

koncentrációjának kismértékű emelkedése valamint naponta 5 db szállító gépjármű kipufogógázának 

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

negatív hatás megszűnik. Az építmények építése során kitermelt földet az építés helyén ideiglenesen 

deponálják, nagy távolságra történő mozgatása nem tervezett. A kiporzás, a szállító járművek 

szállítófelületének takarásával, illetve az építési terület nedvesítésével csökkenthető.  

 

A tervezett beruházás építési fázisában a munkagépek és a szállító járművek légszennyezőanyag 

kibocsátásával, valamint a munkagépek porszennyezésével lehet számolni. A kivitelezés során végzett 

tevékenység légszennyezőanyag kibocsátásának közvetlen hatásterülete az építéssel érintett terület közvetlen 
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környezete, valamint a szállítási útvonalak. A telepre irányuló célforgalom által kibocsátott légszennyező 

anyagok mennyisége a térség forgalmához képest nem számottevő mennyiségű.  

 

Üzemelés 

A beruházás során tervezett állattartásra 2 db ólban kerül sor. Az állattartó épületek fűtését épületenként 18 

db Pb-gázüzemű kis teljesítményű gáz infrasugárzókkal biztosítják. A szociális helyiség és egyéb kiszolgáló 

helyiségek fűtésére alacsony teljesítményű elektromos hősugárzók szolgálnak. A tervezett tevékenység során 

engedélyköteles légszennyező pontforrás nem létesül. Az állattartó épületek szellőzése természetes úton és 

komputeres vezérlőberendezés által szabályozott alagútszellőzéssel valósul meg. Mindkét ólban 5-5 db 

légbeejtő és hűtőpanel kialakítása tervezett. 

 

Az etetők takarmánnyal történő feltöltését csigás felhordó berendezéssel tervezik, de az etetők alkalmasak 

lesznek fluidos módszerrel való feltöltésre is. A tervezett silók is hasonlóképpen fognak üzemelni. 

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

ideiglenes kihordása, majd mezőgazdasági földterületeken kerül hasznosításra. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció szerint levegőtisztaság-védelmi szempontból a baromfitelep 

levegővédelmi hatásterülete az állattartó épületektől számított 127 m-es, illetve a trágyatárolótól mért 159 m-

es sáv által lehatárolt területre korlátozódik. A levegővédelmi hatásterületen nincs védendő épület.  

 

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

nevelt állat elszállítása, valamint a trágya betárolása és kiszállítása során. Az előzetes vizsgálati 

dokumentáció szerint a telepre irányuló célforgalom által kibocsátott légszennyező anyagok éves 

mennyisége a térség forgalmához képest nem számottevő mennyiségű. 

 

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

szempontjából a hőhullámos és forró napok számának növekedése továbbá az aszály gyakoribb előfordulása 

a tervezett tevékenység helyszínén található eszközökre, folyamatokra, a termelési tényezők (munkaerő, 

nyersanyagok, előállított termékek ára) minőségére és mennyiségére, valamint a telephelyi célforgalomra, 

infrastruktúra megbízhatóságára feltehetően csak hosszú távon lehet befolyással.  

 

A tevékenység során vizsgált hatótényezők várhatóan nem váltanak ki éghajlatváltozást előidéző 

folyamatokat az egyes környezeti elemek tekintetében. Az állattartó tevékenység a környezetére, 

levegővédelmi szempontból számottevő kockázatot várhatóan nem jelent, a szervezési és technikai 

intézkedések betartása mellett. 

 

Természet- és tájvédelem 

Az érintett ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem része. A 

terület antropogén hatásoknak kitett, természetes vagy természetközeli élőhely nem található rajta, illetve 

közvetlen környezetében sem. A rendelkezésre álló információk alapján az ingatlanon védett, fokozottan 

védett faj élőhelye nem ismert. A fentiek alapján a tevékenység nem okoz természetvédelmi érdeksérelmet, 

nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal, az előzetes vizsgálati dokumentációt táj- 

és természetvédelmi szempontból elfogadjuk, környezetvédelmi hatásvizsgálat lefolytatását nem tartjuk 

indokolt. 

 

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. 

 

* 

 

Hatóságunk 2018. október 31. napján – figyelemmel a Rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – az Ákr. 25. § 

(1) bekezdése alapján megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.  
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Szabadszállás Város Önkormányzati Hivatala a tárgyi eljárást lezáró döntés meghozataláig nyilatkozatot nem 

tett. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban a BK-05/KTF/05307-2/2018. számú végzésével függő 

hatályú döntést hozott, amelyhez joghatások nem fűződnek tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi hatóság 

2018. december 9. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy a tevékenység nem okoz 

jelentős környezeti hatást, ezért levegő- és zajvédelmi, földtani közeg védelmi, hulladékgazdálkodási, 

illetve természetvédelmi szempontból a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat 

elvégzését nem írjuk elő. 

 

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében tájékoztatta az ügyfelet, a tervezett tevékenység 

milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg. 

 

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

 

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

megtámadott döntést hozta. 

 

Hatóságunk jelen határozatot a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése 

értelmében – véglegessé válásra tekintet nélkül hivatalában és honlapján – közhírré teszi. 

 

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

érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes 

szövegének közhírré tételéről. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

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

mellékletének 35. pontja alapján határoztam meg. 

 

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

 

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

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2018. december 6. 

 

 

 

Dr. Borics Attila András 

a járási hivatalvezető helyett eljáró 

járási hivatalvezető-helyettes 

nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják: 

 

1. Murár János e. v. (6080 Szabadszállás, Büge tanya 3/A.)        ügyfélkapu 

2. ABDIÁS-ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/A.)                  23709171#cégkapu 

3. Szabadszállás Város Jegyzője  

(6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1.)   – kifüggesztésre, külön levéllel, HKP 

4. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

     (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.)                                                                                    tájékoztatásul, HKP 

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

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

6. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály 

     (6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.)      HKP 

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

     (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                   HKP 

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

Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 34.)  HKP 

9. BKMKH Kunszentmiklósi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 

(6090 Kunszentmiklós, Wesselényi u. 6.) HKP 

10. Hatósági Nyilvántartás 

11. Irattár 
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