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H A T Á R O Z A T 
 

A Dózsa Mezőgazdasági Zrt. - Tass (székhely: 6098 Tass, Széchenyi út 77., rövidített elnevezése: Dózsa 

Mg. Zrt.-Tass, KSH azonosító: 12634426-0121-114-03, KÜJ: 100256271) megbízásából Szigeti Attila 
tervező (6300 Kalocsa, Búzapiac tér 3. I/2.) által 2017. július 7-én e-mailen, 2017. július 10-én postai úton – 

a Tass Dunai út, 0194/58 hrsz. alatti, Tass II. számú tehenészeti telepen 350 férőhelyes termelő istálló, fedett 

felhajtóút, fedett trágyamanipulációs tér létesítése és hígtrágyatároló rekonstrukció tárgyában – benyújtott 
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 6. f) pontja – „Intenzív 
állattartó telep vízbázis védőövezetén, védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang 

védőövezetén baromfi esetében 10 számosállattól, egyéb állat esetében 50 számosállattól” – szerint minősül, 

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

hatásvizsgálatot végezni. 
 

A R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tevékenységet a vízjogi-, építési-, használatbavételi engedélyek 

birtokában kezdheti meg. 
 

Szakkérdés vizsgálata: 

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

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

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, 
a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az 

emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

1.1. Az engedély kiadásához az előzetes vizsgálati tervdokumentáció alapján közegészségügyi 
szempontból kikötés nélkül hozzájárulok. 
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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 engedély kiadásával kapcsolatban 
örökségvédelmi szempontú feltétel közlése szükségtelen. 

 

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

 Az előzetes vizsgálati dokumentációban ismertetett beruházás talajvédelmi szempontból megvalósítható 

az alábbiak betartása mellett: 

3.1. Nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytató a tevékenységét, trágya tárolást, 

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

3.2. Hígtrágya termőföldön történő elhelyezése a talajvédelmi hatóságnál lefolytatott előzetes 

bejelentési eljárást követően, érvényes igazolás vagy érvényes engedély birtokában valósítható 
meg. 

3.3. Technológiai víz keletkezése esetén - mint nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék- 

annak termőföldön történő elhelyezése a talajvédelmi hatóság engedélyével valósítható meg. 
4.  a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek vizsgálata: 

 

4.1. A dokumentációban szereplő adatok alapján a beruházással érintett hrsz. a Tass 0194/58 hrsz., 

művelési ága: kivett major, út és vízállás. A termőföld védeleméről szóló 2007. CXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Tftv.) 2. § 19. pontja alapján az érintett ingatlan nem minősül termőföldnek, így az 

igénybevevőnek a termőföld más célú hasznosítását engedélyező határozatot nem kell beszereznie 

Hivatalunktól. Az eljárás tárgyát képező földrészlettel szomszédos termőföldek, megfelelő 
mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység ne akadályozza. 

 

* 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/4698-1/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Tass Dózsa Mezőgazdasági Zrt. (60298 Tass, Széchenyi út 77.) megbízásából, Szigeti Attila (6300 

Kalocsa, Búzapiac tér 3. I/2.) által elkészített, a Tass, Dunai út, 0194/58. hrsz. alatti ingatlanon, a Tass II. 

számú tehenészeti telepen 350 férőhelyes termelő istálló, fedett felhajtóút, fedett trágyamanipulációs 

tér létesítéséhez és a hígtrágyatároló rekonstrukciójához benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció 

alapján, az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához a vízügyi/vízvédelmi hatóság a 

 

szakhatósági hozzájárulását megadja. 

 

Kikötések: 
1. a meglévő, földmedrű hígtrágyatároló rekonstrukciója során, a műszaki kialakításnak meg kell 

felelnie az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 8. §-ában meghatározott előírásoknak, 

2. a telephelyen tartott állatlétszám összességében a jövőben sem lépheti túl a jogerős és hatályos 
környezetvédelmi engedélyben meghatározott szarvasmarhára vonatkozóan az 1500 férőhelyet, 

egyéb állat esetében az 1500 számosállatot. 

3. a telephelyen folytatott tevékenység során -többek között- be kell tartani a mindenkor hatályos, 

V/1021 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott előírásokat. 
4. a tervezett beruházásokhoz kapcsolódóan, illetve a meglévő telephelyen keletkező tiszta 

csapadékvizek a műszaki védelemmel ellátott hígtrágyatároló medencékbe nem vezethetők. A 

keletkező csapadékvizek külön kezelését és elhelyezését egyéb módon kell megoldani. 
5. a tervezett 350 férőhelyes termelő istálló beüzemelését követően a régi, elavult 350 férőhelyes 

üszőnevelő istállót le kell bontani. 
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A tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt 

környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé. 

 
Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában 
az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet.” 

 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két 

példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. 

 
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. 

 
A kérelmező az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

 I N D O K O L Á S 
 

A Dózsa Mezőgazdasági Zrt. - Tass  megbízásából Szigeti Attila tervező 2017. július 7-én e-mailen, 2017. 

július 10-én postai úton  a Tass Dunai út, 0194/58 hrsz. alatti, Tass II. számú tehenészeti telepen 350 
férőhelyes termelő istálló, fedett felhajtóút, fedett trágyamanipulációs tér létesítése és hígtrágyatároló 

rekonstrukció tárgyában a R. szerinti előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be hatóságunkhoz, és kérte 

az eljárás lefolytatását.  

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

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

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 
– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Tass település vonatkozásában a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el. 

 
Szigeti Attila tervező a dokumentációt 2017. augusztus 2-án – a keletkező hígtrágyamennyisségére 

vonatkozó adatokkal és telephely tulajdoni lapjával –, valamint 2017. augusztus 15-én e-mailen, 2017. 

augusztus 16-án postai úton – a természetvédelmi, tájvédelmi szakértői jogosultság igazolásával és a tervezői 

nyilatkozattal – kiegészítette. 
 

Az ügyfél megbízásából Szigeti Attila tervező hatóságunk BK-05/KTF/02899-4/2017. számú hiánypótlási 

felhívását (a képviseleti jogosultság és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása) 2017. 
augusztus 3-án e-mailen, 2017. augusztus 8-án postai úton, teljesítette. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítő adatai: 
Neve:  Szigeti Attila 

Székhelye:  6300 Kalocsa, Búzapiac tér 3. I/2. 

E-mail:  szigattika@t-online.hu 

 
A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak. 

 

Az érintett telephely adatai: 
Cím: Tass, Dunai út 0194/58 hrsz. 

Területe:  255.269 m2 (25,5269 ha) 

Művelési ága:  kivett major,kivett út, kivett vízállás 

Tulajdonos: Dózsa Mezőgazdasági Zrt. 
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Súlyponti EOV koordináták: EOVx: 186 140 m  

 EOVy: 645 760 m 

 
Tervezett építmények: 350 férőhelyes termelő istálló  

 fedett felhajtóút, 

 fedett trágyamanipulációs tér,  
 rekonstruált hígtrágyatároló  

A telep főbb jellemzői: 

 
A telephely elhelyezkedése: 

A tárgyi telephely Tass település külterületén, a 0194/58 hrsz. alatti ingatlanon, Tass településtől Ny-ra, 2-

2,5 km-re, az 51 sz. főutat a Duna-parttal összekötő közlekedési úttól D-re helyezkedik el, a Gudmon-Foki 

vízbázis hidrogeológiai védőidomán. 
 

Tartástechnológia 

Az állattartás almos rendszerű, de a fejőházban, az istállókban és a karámokban hígtrágya (trágyával 
szennyezett szennyvíz, illetve trágyával szennyezett csapadék- és csurgalékvíz) is keletkezik. Az állatokat 

életkoruknak megfelelően különböző istállókban tartják.  

A tehenek fejését fejőházban végzik, a tejet átmenetileg a tejházban, tartályokban tárolják.  
 

A tervezett korszerűsítési tevékenység: 

A Dózsa Mezőgazdasági Zrt., Tass 0194/58 hrsz. alatti ingatlanon tejelő szarvasmarhatartást folytat, kötetlen 

tartásban. Az istálló épületekben az állattartás mélyalmos rendszerű, pihenőbokszos. Az állattartó telep a 
Gudmon-Foki vízbázis hidrogeológiai védőidomán helyezkedik el. A Zrt. ezen a telephelyen egy új, 350 

férőhelyes termelő istállót fedett felhajtóúttal és kapcsolódó trágyatechnológiai, valamint közmű 

létesítményekkel, fedett trágyamanipulációs tér létrehozását, és a korábban használt hígtrágyatároló 
rekonstrukcióját tervezi. A megépülő, új istálló épület üzembe helyezésével egyidejűleg a meglévő, már 

elavult 350 férőhelyes üszőnevelő istállóépület lebontásra kerül, így az új istálló épülettel a telephelyen a 

meglévő állatlétszám változatlan marad. A telephelyen már meglévő, 2 db, egyenként 3885 m³-es szigetelt 

hígtrágya tározó mellett felújításra kerül a szintén meglévő, földmedrű, 14.485 m³ hasznos térfogatú 
hígtrágya tározó. A hígtrágya tároló medencék a fejőházban és a tervezett, új 350 férőhelyes istállóban 

keletkező, valamint a trágyagyűjtő aknákban összegyűlő hígtrágyák műszaki védelemmel ellátott tárolására 

szolgálnak. A fejlesztések során az épületek tetőfelületeire hulló tiszta csapadékvizek gyűjtését és elvezetését 
elkülönítetten vezetik a már meglévő, nyílt csapadékvíz szikkasztó árokrendszerbe. 

 

A tevékenység a R. 3. sz. melléklet 6. f) pontja – „Intenzív állattartó telep vízbázis védőövezetén, védett 
természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén baromfi esetében 10 számosállattól, egyéb 

állat esetében 50 számosállattól” – szerint minősül, ezért a környezetvédelmi hatóság döntésétől függő, hogy 

környezeti hatásvizsgálat köteles-e. 

 
A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és 

az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. 
 

Hatóságunk a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján közzétette az eljárás 

megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a 
létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény a Tassi Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján 2017. július 31. napjától 2017. augusztus 15. napjáig közzétételre került, mellyel 

kapcsolatosan észrevétel – a Tassi Polgármesteri Hivatal által 2017. augusztus 24-én megküldött tájékoztatás 

szerint – nem érkezett. 
 

Szakkérdések indokolása: 

 
1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

A benyújtott dokumentációt átvizsgálva megállapítottuk, hogy a környezethasználati engedély kiadása 

közegészségügyi szempontból nem kifogásolt. 
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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 veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 

szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 
közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM 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, 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.) Korm. rendelet 4. § (1) 

bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése állapítja meg. 

 

2. A kulturális örökségre (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 
nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

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

továbbiakban: Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak 
tűnő tárgy kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében erről a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, 

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

abbahagyni, a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény 
intézkedéséig gondoskodni továbbá az illetékes jegyző útján az illetékes örökségvédelmi hatóság (Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

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

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

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

kiszabását vonja maga után. 
 

Az örökségvédelmi hatóság illetékességét a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet 1. mellékletének 3. pontja állapítja meg. 
 

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

táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a 496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet 72. §-ban 

felsorolt szempontokat vettem figyelembe.  
 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 
A szakkérdés vizsgálata a megkeresés, az elektronikusan rendelkezésre bocsátott vizsgálati dokumentáció 

(készítette: Szigeti Attila 6300 Kalocsa, Búzapiac tér 3, készült: 2017. 07.05) valamint a termőföld 

védeleméről szóló 2007. CXXIX. törvény 43. § (1) és (3) bekezdése, 48. § (2) bekezdés, 49. §, 50/A. § 
előírásai alapján történt. 

 

A talajvédelmi hatóság jogkörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016.(XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése állapítja meg. 
 

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a Rendelet 28. § (1) bekezdése tartalmazza. 

 
4. A termőföld mennyiségi védelmének követelményei vizsgálatának 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 
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és végleges más célú hasznosítására is sor kerülhet. A beruházással érintett ingatlan Tass község területén 

található. Jelen szakmai állásfoglalásomat a 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 43. § (5) bekezdése, míg illetékességét a 383/2016.(XII. 2.) Korm. 
rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja alapozza meg. 

 

* 
 

A szakhatóságot Rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2017. július 21-én. 

  

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 
A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.  

 

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 
Főosztálya (Kecskemét) 111501-4-5/2017. azonosítási számon a Szigeti Attila (6300 Kalocsa, Búzapiac tér 

3. I/2.) által elkészített, a Tass, Dunai út, 0194/58. hrsz. alatti ingatlanon, a Tass II. számú tehenészeti 

telepen 350 férőhelyes termelő Istálló, fedett felhajtóút, fedett trágyamanipulációs tér létesítéséhez és 

hígtrágyatároló rekonstrukciójához szükséges előzetes vizsgálati eljárásban szakhatóságként megkereste az 
I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot, a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bek. szerint, a 5. sz. 

melléklet II. táblázat 3. pontjában foglalt szakkérdések tekintetében. 
 

Szigeti Attila (6300 Kalocsa, Búzapiac tér 3.1/2.) által elkészített, és az engedélyező hatóság által 

elektronikusan rendelkezésünkre bocsátott (elérhetőség: https://is.gd/1jAfKP) előzetes vizsgálati 

dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottuk meg: 
A Zrt. a meglévő, II. sz. tehenészeti telephelyén tervezett fejlesztések: 

 egy új 350 fh-es termelő istálló építése 

 fedett felhajtó út építése 

 fedett trágyamanipulációs tér építése 

 hígtrágyatároló rekonstrukciója 

 

Az új termelő istálló megvalósításával egyidőben a meglévő, elavult 350 fh-es üszőnevelő istálló 
lebontásra kerül. A beruházások megvalósításával a telephelyen tartott állatok férőhely számában 

változás nem lesz. 

 
A fedett felhajtóút a tervezett, új termelőistálló és a meglévő fejőház között épül ki. 

A fedett trágyamanipulációs tér az új fedett feljáróhoz, illetve a fejőházhoz kapcsolódik. 

 

A meglévő 2 db, egyenként 3.885 m3-es szigetelt hígtrágyatároló mellett lévő földmedrű, 14.484 m3 
hasznos térfogatú hígtrágyatároló rekonstrukciója tervezett tekintettel arra, hogy az új 350 fh-es 

termelő istálló hígtrágyás tartástechnológiával fog üzemelni, valamint a meglévő szigetelt medencéknél 

az öregedés nyomai jelentkeznek. 
A meglévő földmedrű hígtrágya tároló rekonstrukciós munkái:  

 kotrás, megfelelő rézsűk kialakítása, 

 szivárgásrendszer kiépítése,  

 műszaki védelemmel történő ellátása. 

 

A telephelyen 10 db állattartó épületben 1.500 db szarvasmarha tartása folyik, almos illetve hígtrágyás 
tartási technológiával. 
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A telephely vízellátása, szennyvíz- és trágyaelhelvezése, monitoring rendszere: 

Vízellátás: 

Az állattartó telep vízigényét a 3. számú (K-110 kataszteri számú) fúrt kútból biztosítják, a szociális épület 
kivételével, melybe bevezették a közműves vizet. A 3. számú kút közvetlenül a 100 m3-es víztoronyba termeli a 

vizet, onnan pedig automatikus vezérléssel az elosztó hálózaton keresztül a fogyasztási pontokhoz jut. Az 1. 

és 2. számú kutakat megszüntették, a kutak helyén jelenleg betonút van. A vízmű telep drótkerítéssel 
elkerített. 

Vízigény: 

Közműről: 
- szociális: 536,5 m3/év 

 

Fúrt kútról: 

-technológiai:                                                    
   - állatitatás:                                                    34544,0 m3/év 

- fejő- és tejház takarítás:                             109,5 m3/év 

- tejtároló tartályok, berendezések mosása:    292,0 m3/év 
- II. sz. istálló takarítása:                               54,8 m3/év 

Összesen:                                                          35000,0 m3/év  

 
Szennyvíz- és trágyaelhelyezés: 

Kommunális szennyvíz 

A szociális épületben keletkező kommunális szennyvizet 1 db 25 m3-es vízzáró kialakítású zárt vasbeton 

aknában gyűjtik, majd arra jogosult vállalkozóval a solti szennyvíztisztító telepre szállíttatják 
ártalmatlanításra. A szennyvíz mennyisége: 511 m3/év. 

 

Technológiai szennyvíz 
A tejházban és a fejőházban a padozat takarítása, valamint a tejtároló tartályok és berendezések mosása 

során keletkező zsíros technológiai szennyvizet zsírfogó műtárgyon keresztül 1 db 12 m3-es zárt vasbeton 

aknában gyűjtik. A tejházi szennyvíz mennyisége: 401,5 m3/év. 

 
Az ellető tehénistállóban is található egy fejőház, melyben csak fejest végeznek, a tejet nem tárolják. A 

fejőház padozatának takarítása során keletkező szennyvizet 1 db 18 m3-es zárt vasbeton aknában gyűjtik. 

A szennyvíz mennyisége: 54,8 m3/év. 
 

A bonckamrában keletkező szennyvíz tárolására egy 3,3 m3-es zárt szennyvíztárolót építettek ki. 

 
A keletkező technológiai szennyvizeket arra jogosult vállalkozóval a solti szennyvíztisztító telepre 

szállíttatják ártalmatlanításra a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (Kiskunhalas) által 2017. április 

12-én, a telephely vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásához kiadott befogadó nyilatkozat alapján. 

 
Hígtrágya 

A fejőházban keletkező hígtrágya, továbbá a karámok trágyával szennyezett csapadék- és csurgalékvizei, 

a silótároló csurgalékvize, valamint az épületek egy részéről (I. és II. tehénistálló, 3 termelő istálló, 
borjúnevelő és fejőház) ereszcsatornákkal összegyűjtött csapadékvizek zárt csatornán keresztül egy 20 

m3-es és egy 9 m3-es zárt vasbeton átemelő aknába jutnak, ahonnan szivattyúval nyomóvezetéken 

keresztül a kerítéssel határolt hígtrágya kezelő telepen 2007. évben létesült 2 db egyenként 3.885 m3-es 
HDPE fóliával szigetelt hígtrágya tároló földmedencébe nyomják. 

Az első földmedence az ülepítő, melyből az elválasztó töltésbe épített túlfolyó műtárgyon keresztül a 2. 

számú hígfázis tárolóba jut a hígtrágya. Az 1. számú ülepítő medencében 1 db homogenizáló van. A 

földmedencékből a hígtrágyát tartálykocsival a Tass, 046/45 helyrajzi számú szántó területre helyezik ki a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi Osztály (Kecskemét) által BKF/001/3367-4/2015 számon kiadott, 2020. 

november 20-ig érvényes engedélye alapján. A hígtrágya kihelyezésre szolgáló mezőgazdasági terület 
vízbázis védőterületet nem érint. 

A hígtrágya mennyisége: 2190 m3/év. A hígtrágya tárolóba jelenleg vezetett csapadékvíz mennyisége: 

3337 m3. A hígtrágya tároló kapacitása 7.700 m3, amely biztosítja a telepen keletkező 6 havi hígtrágya 

mennyiség tárolását a bevezetett csapadékvizekkel együtt. 
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A rendeltetésszerűen üzemeltetett hígtrágya tároló műszaki kialakítása megfelel az 59/2008. (IV.29.) FVM 

rendelet 8. §-ában foglalt előírásoknak. 

 
A Zrt. tervezi a meglévő 3 db termelő istálló és a fejőház, valamint a tervezett új termelő istálló 

tetőszerkezetéről összegyűjtött csapadékvizek kezelésére nyílt felszínű szikkasztó árkok létesítését, melyek 

megvalósítására a 35300/207-14/2016.ált. számon kiadott, 2018. március 31.-ig hatályos vízjogi létesítési 
engedéllyel rendelkezik. Az előbbiek, illetve az 1155/2016. (III.16.) Kormány határozattal kihirdetett 

felülvizsgált Magyarország 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervnek való megfelelőség miatt a tiszta 

csapadékvíz hígtrágyatárolóba történő bevezetésének megtiltására előírást tett a vízvédelmi hatóság. 
 

A meglévő, földmedrű hígtrágyatároló rekonstrukciója során, a műszaki kialakításnak meg kell felelnie az 

59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 8. §-ában meghatározott előírásoknak. Erre vonatkozóan a vízvédelmi 

hatóság az 1. pontban kikötést tett. 
 

Almos trágya 

Az állattartó épületekből kitermelt almos trágyát 2-3 naponta szállítják át a 2011. évben megépült 3.800 
m2 hasznos alapterületű, 2 rekeszes, három oldalról betonfallal határolt, vízzáró kialakítású vasbetonból 

készült központi trágyatárolóba. A trágyatárolóban összegyülekező csurgalékvíz az aljzat lejtése folytán a 

trágyatároló mélypontjának két végében kialakított 1-1 db 25 m3 hasznos térfogatú csurgalékvízgyűjtő 
aknába folyik, A csurgalékvízgyűjtő aknákban összegyűlt csurgalékot szivattyúval visszajuttatják a 

trágyaprizmára. A keletkező almostrágyát mezőgazdasági területen hasznosítják. 

Éves szinten mintegy 19.323,21 (22.733 m3) almos trágya keletkezik. 

A központi trágyatároló kapacitása 11.400 m3, amely biztosítja a telepen keletkező 6 havi almos trágya 
mennyiség (9661,61 = 11.366,5 m3) tárolását. 

 

A rendeltetésszerűen üzemeltetett almos trágya tároló műszaki kialakítása megfelel az 59/2008. (IV.29.) 
FVM rendelet 8. §-ában foglalt előírásoknak. 

 

Monitoring: 

A szarvasmarha telepen folytatott tevékenység felszín alatti vizek állapotára gyakorolt hatásának nyomon 
követése céljából 2 db talajvíz monitoring kút létesült. A talajvíz áramlási iránynak megfelelően az F-1 

kút a háttér észlelésére a telephely észak-keleti sarkában, az F-2 kút a telephelyen kívül, a telephely DNy-i 

telekhatárától délnyugatra, a talajvíz áramlási irányban létesült. 
 

A vízvédelmi hatóság rendelkezésére álló laboratóriumi vizsgálatok során valamennyi komponens 

esetében jóval 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 értékeket mértek. A vízjogi üzemeltetési 

engedélyeztetéshez csatolt állapotértékelő szakvélemény szerint az állattartó telep működése nem okozott 

környezetszennyezést, továbbá az F-1 jelű háttér kútban mért magasabb (de határérték alatti) nitrát és 
szulfát koncentráció hátterében a mezőgazdasági területekről történő tápanyag bemosódás állhat. 

 

Vízbázis védelem, árvíz- és iéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások: 
Az állattartó 1500 férőhelyes szarvasmarha telepet üzemeltet. 

A DÓZSA Mezőgazdasági Zrt. a Tass, 0194/58. hrsz. alatti telephelyet (II. számú) 1978 óta üzemelteti. 

A telephely az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 62.796-3/2003. (vksz.: I/796.) számú határozatával 
kijelölt Dunai Kistérségi vízmű Gudmon-foki vízbázis hidrogeológiai "B" védőzónáján helyezkedik el, 

A távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. 

(VII.18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 74. § (1) bek. és (2) bek. d) pontja alapján elvégzett részleges környezetvédelmi 
felülvizsgálat alapján a meglévő állattartó telep üzemeltetésére az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 56825-1-1/2009 számon, majd 56825-4-7/2012 számon 

környezetvédelmi működési engedélyt adott a Zrt. részére. 
A környezetvédelmi működési engedély 2017. november 30.-ig érvényes, felülvizsgálata folyamatban van. 

A beruházással érintett ingatlan a nagyvízi medret, illetve a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a 

fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról valamint a folyók esetében a 
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nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. 

(III.14.) Korm. rend. 2.§ (3) bekezdése alapján felszíni vízfolyás parti sávját nem érintik. 

 

Vízvédelem 

A tervezett beruházások a meglévő férőhelyszám növelése nélkül a vonatkozó jogszabályi 

követelményeknek megfelelnek, a felszín alatti vizekre gyakorolt negatív hatások, valamint a 
környezetterhelés csökkentésének irányába hatnak. 

 

A meglévő telephely szennyvizeinek gyűjtése, a csurgalékvizek elvezetése és kezelése a felszíni és felszín 
alatti vizek minőségére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek. 

A telephelyen folytatott tevékenység felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatásának nyomon követése 

a telephelyen meglévő talajvíz monitoring kutak üzemeltetése által biztosított. 

 

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a tervezett építési tevékenység és az 

építményben folytatott jelenlegi tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét az ivóvízbázist 

rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, az árvíz és a jég levonulására, valamint a 

mederfenntartásra hatást nem gyakorol, ezért a szakhatósági hozzájárulását megadta. 

 

A fentiek alapján a vízügyi/vízvédelmi hatóság előírások mellett hozzájárult az előzetes vizsgálati eljárást 
lezáró határozat kiadásához. 

 

Az Igazgatóság hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. sz. melléklet 
II. táblázata, illetékességét a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 04.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése, a 2. melléklet 3. pontja 

állapítja meg. 
 

A szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. Tv. 44. § (1) bekezdés szerint eljárva adtam meg. Az állásfoglalás elleni önálló fellebbezés 

lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki. 
 

A Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kérem az érdemi határozat megküldését.” 

 
* 

 

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. A kivitelezési munkák során a talajra 

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

kibocsátott szennyezőanyagok. A telephely üzemelése során az épületek területfoglalása okoz kismértékű 
fizikai talajterhelést (talajtömörödés). A megfelelő műszaki védelemmel ellátott épületeknek, műtárgyaknak 

köszönhetően, talajszennyezés nem következhet be. 

 

A telep vízigényét saját, mélyfúrású (210,7 m talpmélységű) kútból biztosítják, kivéve a közművel ellátott 
szociális épületben. 

A tevékenység során 511 m3/év mennyiségű kommunális szennyvíz keletkezik, amelyet 25 m3- es, vízzáró 

kialakítású vasbeton aknában gyűjtenek, szükség szerinti elszállításig. A tejházi tevékenység során keletkező 
takarításból származó szennyvízet (109,5 m3/ év) és a tejtároló tartályok és berendezések mosásából 

származó szennyvízet (292 m3/év) zsírfogó műtárgyon keresztül egy 12 m3-es zárt aknába juttatják, ahonnan 

szippantást követően szennyvíztisztító telepre szállítják. A csak takarításból származó szennyvíz (54,8 
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m3/év) egy 18 m3-es vízzáróan kialakított szennyvízaknába, a bonckamrában keletkező szennyvíz pedig egy 

3,3 m3-es zárt szennyvíztározóba kerül, szükség szerinti elszállításig. 

A tiszta csapadékvíz helyben elszikkad. A szennyezett csapadékvíz a telephelyen kialakított rácsos 
összefolyók, és átemelők segítségével a hígtrágya medencébe jut. 

 

A telephelyen, éves szinten 19.300-19.400 t almostrágya keletkezik, melyet elsődlegesen mezőgazdasági 
területeken hasznosítanak. Az almostrágya tároló, 11.400 m3 kapacitású, 2 rekeszes, 3 oldalról betonfallal 

határolt, vasbeton tároló, amely megfelel 6 havi (9650 t) mennyiség tárolására. A tervezett új, 34 m2 

alapterületű trágyamanipuláló tér beton szigeteléssel, zárt kivitelben kerül megépítésre, félnyereg tetővel, és 
az oldalfalára rögzített ponyvaszerkezettel, az ammónia káros hatásainak csökkentése érdekében.  

A tervezett korszerűsítés során a már meglévő földmedrű hígtrágya tároló medencéket felújítják, és kibővítik 

(14.484,85 m3). Kotrással, HDPE fóliával, szivárgásjelző rendszer, és szeparátor berendezés kiépítésével 

biztosítják a medencék műszaki védelmét. Az éves keletkezett hígtrágya mennyiség: 14.527 m3/év. A 
kibővített hígtrágya tároló medencék megfelelnek 6 havi (7263,5 m3) hígtrágya mennyiség tárolására. 

 

A talaj esetleges szennyeződése a műszaki védelemmel ellátott épületek, műtárgyak sérülése esetén, a 
telephelyi tevékenységhez kapcsolódó szennyező anyagok elfolyásából, elszóródásából következhet be. 

Esetleges havária esetén, a szennyező anyag és a szennyezett föld összegyűjtésével, valamint megfelelő 

helyre történő elszállításával, a szennyeződés gyorsan lokalizálható, a környezetszennyezés minimalizálható. 
A havária esetek elkerülése azonban az üzemelési utasítások maradéktalan betartásával, a tevékenység során 

alkalmazásra kerülő járművek, berendezések, munkaeszközök folyamatos karbantartásával biztosítható.  

 

Hulladékgazdálkodás 
A létesítés során keletkező építési hulladékok megfelelő gyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről 

gondoskodnak.  Amennyiben a létesítés során a kitermelt talaj nem a beruházással érintett ingatlanon kerül 

elhelyezésre, felhasználásra, az azzal folytatott további tevékenység hulladékgazdálkodási engedély köteles.  
A keletkező almos trágyát 2-3 naponta szállítják át az állattartó épületekből a 3756 m2 hasznos alapterületű, 

2 rekeszes, három oldalról betonfallal határolt, vízzáró kialakítású vasbetonból készült központi 

trágyatárolóba (11.400 m3), amelyet mezőgazdasági területen hasznosítanak. 

A fejőház üzemeltetése során hígtrágya is keletkezik, amelyet egy zárt vasbeton átemelő aknába juttatnak. 
Innen a hígtrágya nyomóvezetéken keresztül a kerítéssel határolt hígtrágya kezelő telepre, a HDPE fóliával 

szigetelt hígtrágya tároló földmedencékbe kerül (2 db). Ülepítést követően kihelyezési engedéllyel 

mezőgazdasági termőföldön kerül felhasználásra. 
Az elhullott állatok tetemeit  fedett, bekerített, zárható ajtóval és vízzáró padozattal ellátott létesítményben 

(állati hulla tároló) elkülönítve gyűjtik, elszállításáról és kezeléséről az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. 

gondoskodik.  
A keletkező kommunális hulladékot zárt rendszerű gyűjtés mellett közszolgáltatás keretén belül szállíttatják 

el települési szilárd hulladéklerakóra.  

Az állatgyógyászati tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok (vakcinák, üvegek, 

ampullák, fecskendők) ártalmatlanításáról, ártalmatlanítónak történő átadásáról az állatorvos gondoskodik. 
A létesítés és üzemelés során keletkező hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő gyűjtéséről és 

elszállításáról gondoskodnak. 

 

Természetvédelem 

A létesítéssel érintett külterületi ingatlan (Tass 0194/58 hrsz.) nem része országos jelentőségű védett 

természeti területnek, Natura 2000 területnek, egyedi tájérték nem található az ingatlanon. 
Korábban már meglévő telepről van szó, ezért az ingatan antropogén hatásoknak kitett, degradálódott. Az 

építési tevékenység miatt a területen és közvetlen környezetében megemelkedik a szállításból fakadó 

forgalom, azonban a várható hatások az érintett ingatlan határain belül maradnak. A tevékenységgel érintett 

ingatlanon védett állat- és növényfaj előfordulásáról nincs tudomása hatóságunknak. 
 

Zajvédelem: 

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

A telephely Tass belterületétől Ny-i irányban kb. 2300 m-re található a 0194/58 hrsz. alatti ingatlanon, 

mezőgazdasági övezetben. A kérelmező a telephelyen szarvasmarhatartó tevékenységet folytat, ezt kívánja 

egy új, 350 férőhelyes istállóval, fedett felhajtóúttal, trágyatechnológiai létesítményekkel bővíteni.  
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Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a hatásterületen belül nincs zajtól védendő 

épület és védett terület. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

A Dózsa Mezőgazdasági Zrt. Tass, Dunai út külterület 0194/58 hrsz. alatti II. számú tehenészeti telepén 

szarvasmarhatartást folytat. A telephely Tass külterületén helyezkedik el, a településtől Ny-i irányban. Az 
ingatlant az 51. sz. főútról leágazó 51341 közlekedési útról lehet megközelíteni.  

Az ingatlanon már meglévő elavult 350 férőhelyes üszőnevelő istállóépület megszüntetésre kerül és egy új 

350 férőhelyes istálló építése, fedett felhajtóút, fedett trágyamanipulaciós tér, hígtrágyatároló rekonstrukciója 
tervezett. 

A telephelyen folytatott bővítési, bontási tevékenység alapján légszennyező forrásként a porszennyezés 

feltételezhető.  

A tervezett bővítés építési fázisában a munkagépek és a szállító járművek kipufogó gázainak 
légszennyezőanyag kibocsátásával, valamint a munkagépek porszennyezésével lehet számolni. A kivitelezés 

során a környezet porterhelése átmeneti jellegű, a tereprendezés és földmozgatás befejezésével ez a negatív 

hatás megszűnik. A kivitelezés során végzett tevékenység légszennyezőanyag kibocsátásának közvetlen 
hatásterülete az építéssel érintett terület közvetlen környezete, valamint a szállítási útvonalak. A telephely 

célforgalma kb. napi 1-2 db gépjármű, melynek levegőterhelő hatása nem jelentős. 

Az istállók szellőzését természetes úton illetve egyes istállókban ventilátorokkal biztosítják, az épületekben 
fűtési technológia nem kerül kialakításra. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalma szerint levegőtisztaság-védelmi szempontból a létesítmények 

bűzvédelmi hatásterülete az állattartó épületektől és trágyatárolóktól számított 685 m sugarú lehatárolt 

területre korlátozódik. 
A levegővédelmi hatásterületen legközelebbi védendő létesítmény a telekhatárától DNy-i irányban kb. 944 m 

távolságra fekszik. 

 

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, új hasznosítási mód keresése. 

 
Hivatalunk 2017. július 21-én – figyelemmel a Rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – a tevékenységnek a 

helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a 

településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében – belföldi jogsegély keretében 
megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.  

 

Tass Község Jegyzője az eljárás lezárásáig a tervezett tevékenységgel kapcsolatban nyilatkozatot nem tett, 

kifogást nem emelt. 
 

* 

 
A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hivatalunk megállapította, hogy a korszerű, 

környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz 

jelentős környezeti hatást levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, földtani közeg védelmi, zaj- és 
rezgésvédelmi, valamint természet- és tájvédelmi szempontból.  

 

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

hatás és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy 
a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában 

kezdhető meg. 
 

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.  
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A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a 

megtámadott döntést hozta. 

 
Hivatalunk jelen határozatot a 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelmében – jogerőre emelkedésre 

tekintet nélkül hivatalában, honlapján – nyilvánosan közzéteszi. 

 
A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/02899-3/2017. számú végzésével függő hatályú 

döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2017. szeptember 7. 

napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 
 

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. szeptember 7. 

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

érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat 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 jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.  

 

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

bekezdése állapítja meg. 
 

Kecskemét, 2017. szeptember 4. 
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