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H A T Á R O Z A T 
 

Zsikla Szabolcs (székhely: 6000 Kecskemét, Bükkös u. 11., KÜJ szám: 100 322 026, Adószám: 58417209-

2-23, KSH szám: 58417209-0147-231-03) képviseletében az Abdiás-Öko Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz 

u. 3/a.) által – a Kerekegyháza 0135/164 hrsz. alatti telephelyen lévő baromfinevelő ól bővítése tárgyában – 

benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység 

megvalósulása esetén, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének 11. a) pontja – 

Intenzív baromfitenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára – és 3. sz. mellékletének 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 – szerint minősül, nem 

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

hatásvizsgálatot végezni. 
 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ab) pontja alapján, ha nem feltételezhető jelentős 

környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet 

figyelembevételével – a beruházás megkezdése előtt – egységes környezethasználati engedély iránti 

kérelmet kell benyújtani hatóságunkra. 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

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

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

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, 

a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az 

emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

1.1. A tervezett bővítés megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat 

(hatásvizsgálat) lefolytatását. 

1.2. A megvalósítás és az üzemeltetés során az alábbi feltételek betartása indokolt: 

 Az állattartó telepen a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése 

érdekében legalább évenként két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni/végeztetni. 



2 

 

2 

 

Folyamatos irtással és a tenyészőhelyek alkalmatlanná tételével kell védekezni a házi legyek 

elszaporodása ellen. 

 A létesítés és az üzemelés során a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett 

tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi 

épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessék, károsíthassák. 

 A munkavállalókat érő kémiai és biológiai kockázatok tekintetében a munkahelyi 

kockázatértékelésben feltártak alapján folyamatosan végre kell hajtani a szükséges 

kockázatkezelési intézkedéseket.  

 A működés során, a telephelyen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 

engedélyezett biocid termékek (pl. fertőtlenítő szerek) használhatók fel. 

 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

 A tervezett beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint védett vagy nyilvántartott örökségi elemet 

nem érint, így az engedély kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi szempontú feltételt nem teszek.  

 

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

 

 Talajvédelmi szakkérdések tekintetében az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakkal 

egyetértünk. 

 

4.  a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek vizsgálata: 

 

 A telephelyen lévő baromfinevelő ól bővítésével érintett ingatlan termőföld igénybevételének 

figyelembe vételével, az igénybevevőnek előzetesen be kell szereznie a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Földmérési és Földügyi Osztály „Termőföld végleges 

más célú hasznosítása” elnevezésű engedélyét, a 2007. évi CXXIX. tv. 9. § (1) bekezdése alapján. 

 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/5945-3/2016. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„Zsikla Szabolcs (6000 Kecskemét, Bükkös u. 11.) kérelmező képviseletében eljáró Abdiás-Öko Kft, (6090 

Kunszentmiklós, Ősz u. 3/a.) által benyújtott tervdokumentációra, a Kerekegyháza, 0135/164 helyrajzi 

számú ingatlanon lévő baromfinevelő ól bővítése tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárásban a területi 

vízügyi hatóság 

 

szakhatósági hozzájárulását a következő előírásokkal megadja: 

 

1. A telep vízfogyasztását hitelesített vízmérőórákkal kell nyomon követni, a mért adatokat legalább 

havonkénti gyakorisággal fel kell jegyezni, hatósági ellenőrzéseink alkalmával ezeket be kell tudni 

mutatni. A hitelesítési jegyzőkönyvet a vízügyi hatóságnak (BKM-i Kat. lg. Igazgató-helyettesi 

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 6500 Baja, Bajcsy-Zsüinszky u. 10) meg kell küldeni a 

használatbavételi eljárásig. 

 

2. A tervezett trágyatárolót az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 8.§-ában foglalt előírásoknak megfelelő 

műszaki kialakítással, a technológiai szennyvízgyűjtő aknákat vízzáróan keli megvalósítani. Az 

59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 8. §-ában foglalt előírásoknak megfelelő műszaki kialakítást és a 

vízzáróságot a trágyatárolóknál felelős műszaki vezetői nyilatkozattal, a vízzáróságot a 

csurgalékvízgyűjtő és a technológiai szennyvízgyűjtő aknák esetében a vízzárósági próbáról készült 

jegyzőkönyv megküldésével kell igazolni. 

Határidő: a használatbavételi engedélyezési eljárás megindítása. 
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3. Az új ólak és a trágyatárolók használatba vételét be kell jelenteni a területi vízügyi hatóságnak: 

Határidő: a használatbavételi engedély kézhezvételét követő 15 napon belül. 

 

4. Az állattartó épületekben keletkező technológiai szennyvizet turnusváltáskor a gyűjtőaknákból az almos 

trágyára kell juttatni. 

 

5. A keletkező kommunális szennyvizet szennyvíztisztító telepre kell elszállítani, az elszállítást igazoló 

szállítóleveleket, számlákat 5 évig meg kell őrizni, hatósági ellenőrzés során kérésre be kell mutatni. 

 

6. A keletkező almostrágya mezőgazdasági területen történő elhelyezését környezetkímélő módon kell 

megoldani, figyelembe véve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez 

szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás 

rendjéről szóló az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4.-9.§-ban meghatározott „Helyes mezőgazdasági 

gyakorlat kötelező előírásai”-t. 

 

7. A FAVI-ENG adatszolgáltatást (részletes adatlapot) a tervezett trágyatárolóra és a technológiai 

szennyvíz gyűjtésére szolgáló aknákra vonatkozóan a www.okir.hu/urlapok internetes felületen elérhető 

Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogram segítségével kitöltve, Ügyfélkapun keresztül be 

kell nyújtani. A hiányzó EHKTJ azonosítókat - még az adatszolgáltatás teljesítése előtt meg kell kérni. 

Határidő: 2017. március 31.  

 

8. Az állattartási tevékenység nem eredményezhet tartósan a földtani közegben, illetve a felszín alatti 

vízben kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben 

megállapított (B) szennyezettségi határérték jellemez. A (B) szennyezettségi határértékek a talajvízre 

vonatkozóan; Nitrát = 50 mg/l, Nitrit = 500 µg/l, Ammónium = 500 µg/l, Szulfát = 250 mg/l, Foszfát = 

500 µg/l, pH = 6,5-9,0, Vezetőképesség = 2500 µS/cm. 

 

A telephelyen tervezett állattartó épületek helyén a talajvíz áramlási irányának figyelembe vételével 

létesített furatokból 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 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (továbbiakban: R.) 

4. számú mellékletében előírtakat. A mintavételi és laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket és az 

eredmények kiértékelését az épületek használatbavételéig meg kell küldeni a vízügyi hatóságnak. 

 

9. A tárgyévben a FAVI-ENG részletes adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást - az 

anyagforgalomban bekövetkezett 25%-nál nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden esetben - be 

kell jelenteni az illetékes vízvédelmi hatóságnál a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal az éves 

jelentés részeként. Az éves jelentést a www.okir.hu/urlapok internetes felületen elérhető Általános 

Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogram segítségével lehet kitölteni és az Ügyfélkapun keresztül kell 

benyújtani. 

Határidő: a tárgyévet követő március 31.  

 

10. A 219/2004. (Vll.21.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 7. pontja szerinti változásokat az 

adatszolgáltatáson túlmenően a rendelet 16. § (1) bekezdése szerint a vízvédelmi hatóságnak be kell 

jelenteni, kiemelten a következőket: a tevékenység folytatójának, helyének, az elhelyezett (bevezetett) 

anyag mennyiségének, a környezetre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változásokat, ill. csatolni 

kell az időközben megszerzett, más hatóságok által kiadott engedély másolatát. 

Határidő: a változások bekövetkezését követő 15 napon belül. 

 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást 

megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 
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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. 

 

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

emelkedik. 

 

 I N D O K O L Á S 

 

Zsikla Szabolcs képviseletében az Abdiás-Öko Kft. a Kerekegyháza 0135/164 hrsz. alatti telephelyen lévő 

baromfinevelő ól bővítése tárgyában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti előzetes 

vizsgálati kérelmet nyújtott be hatóságunk jogelődjéhez, a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz (a 

továbbiakban: CSMKH), és kérte az eljárás lefolytatását.  

 

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 

felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése szerint a megyei kormányhivatal által másik megyére (ide nem értve a 

fővárost) kiterjedő illetékesség szerint ellátott környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörei, 

valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a közfeladat átvevője 2017. január 1-jével azon 

megyei kormányhivatal, amelyre a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei 

kormányhivatal illetékessége korábban kiterjedt. 

 

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 – Kerekegyháza település vonatkozásában 

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

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője: 

Név:    Abdiás-Öko Mérnöki és Szolgáltató Kft. 

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

Szakértő:   Szűcs Pál – ügyvezető, környezetgazdálkodási szakmérnök 

 

A benyújtott dokumentáció anyaga levegő- és zajvédelmi, földtani közeg védelmi és hulladékgazdálkodási 

szempontból kiegészítésre szorult, ezért tényállás tisztázásra szólította fel hatóságunk az ügyfelet a 117789-

1-8/2017. számú végzésében, melyet 2017. január 24-én teljesített. 

 

A benyújtott és a 2017. január 24-én kiegészített tervdokumentációt megvizsgálva megállapítottuk, hogy az 

tartalmilag és formailag megfelel a R. előírásainak, valamint a tervezett beruházás megfelel a hatóságunk 

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

  

A telephely elhelyezkedése: 

A tárgyi telephely Kerekegyháza külterületén, a Kecskemét – Kerekegyháza – Szabadszállás összekötő út 

6+537 km szelvényében, a szelvényezés szerinti jobb oldalon, Kerekegyháza 0135/164 hrsz. alatti ingatlanon 

helyezkedik el. A telephely környezetében mezőgazdasági jellegű területhasznosítás folyik, a telephelyet 

szántóföldek veszik körül.  
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Tervezett beruházás: Nagy létszámú állattartó telep (baromfitelep) létesítése 

 

Az engedélyes a fent megnevezett ingatlanon 2012. óta folytat baromfitartási tevékenységet. A meglévő 

1.210 m
2
 alapterületű állattartó épület jelenlegi férőhely kapacitása 19.360 db broiler csirke. Az engedélyes a 

meglévő telephely bővítését tervezi, mely szerint kettő új állattartó épületet kíván létesíteni, melyben 

összesen 38.748 db broiler tartása biztosított. A meglévő 1. számú állattartó épületben tartható férőhely 

számot is tervezi megemelni a technológia korszerűsítéssel, így a férőhelyszám 19.360 helyett 24.200 lesz. A 

tervezett technológia korszerűsítés és a tervezett állattartó épületek létesítése után a telephely férőhely 

kapacitása 62.948 db broiler lesz. A tervezett férőhelyszám növeléshez további tüzivíztározó, trágyatároló, 

takarmánytároló és szennyvíztároló létesítmények építése is szükséges. A tartástechnológia alapján a vásárolt 

napos csibe a telephelyen 6 hetes intenzív nevelést követően vágóhídi értékesítésre kerül. A turnus végét 

követő közel 2 hetes szerviz időszakban kerül sor a kitrágyázásra, valamint az állattartó épületek takarítására 

és fertőtlenítésére.  

 

Tervezett létesítmények: 

 2 db, egyenként 968,73 m
2
 alapterületű állattartó épület 

 1 db 150 m
3
-es nyitott tüzivíztározó 

 2 db 25 m
3
-es takarmánytároló 

 2 db 5 m
3
-es zárt, felszín alatti szennyvíztároló 

 1 db 195 m
2
-es trágyatároló 

 

A tevékenység a R. 2. sz. mellékletének 11. a) pontja – Intenzív baromfitenyésztés, több mint 40 000 férőhely 

baromfi számára – és 3. sz. mellékletének 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 – 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. 

 

A CSMKH a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján 2016. december 20. napjától 

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

– megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Kerekegyháza Közös 

Önkormányzati Hivatalban 2016. december 23. napjától 2017. január 9. napjáig közzétételre került, mellyel 

kapcsolatosan észrevétel – Kerekegyháza Közös Önkormányzati Hivatal által megküldött tájékoztatás szerint 

– nem érkezett. 

 

Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

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

környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. A szakmai álláspontomban megadott feltételek teljesítése 

esetén a beruházás megvalósításának közegészségügyi akadálya nincs.  

Az egészségkárosító kockázatok csökkentése érdekében az eljárást lezáró határozat kiadásához való 

hozzájárulás feltételeként „a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről” szóló 18/1998. (VI.3.) EüM rendelet 4. sz. melléklet 7. pontjában „a kémiai biztonságról” 

szóló 2000. évi XXV. törvény 20-21. § és 28-29. §-ban, „a biocid termékek előállításának és forgalomba 

hozatalának feltételeiről” szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet 3. §, és 4. §- 

ban, „a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről” szóló 61/1999. (XII. 

1.) EüM rendelet 3. §-ban megállapított közegészségügyi, környezet-egészségügyi vonatkozású 

követelmények betartását írtam elő. 
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Szakmai álláspontomat „a környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről” szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, és 

az 5. sz. melléklet I. táblázat B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, az „Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 

valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 

4. § (2) bekezdésében és a „a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról” szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított illetékességgel 

adtam ki. 

 

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 amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy 

annak tűnő tárgy kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében „a kulturális örökség védelméről” szóló 

2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. §-a alapján a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, 

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

abbahagyni, az illetékes jegyző útján a feltárásra jogosult intézményt értesíteni, és a helyszín és a lelet 

őrzéséről  – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény (Kecskeméti Katona József 

Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1.) intézkedéséig gondoskodni. A bejelentési kötelezettség 

elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. 

 

Hatóságom illetékességét „a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról” 

szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 3. § a) pontja, 65/A. §, illetve 1. mellékletének 2. pontja állapítja 

meg. A régészeti örökségvédelmi szakkérdést „a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

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

bekezdése, illetve 5. melléklet I. táblázatban foglaltak alapján vizsgáltam, eljárásomban a 39/2015. (III. 11.) 

Korm. rendelet 64. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe.  

 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

A tervezett beruházás létesítése és későbbi működése során nem lehet negatív hatással a beruházás 

környezetésben lévő és a közvetlenül érintett mezőgazdasági területekre. 

A megyei kormányhivatal talajvédelmi hatósági jogkörét a 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) 

bekezdése állapítja meg. A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a 71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet 28. § (1) bekezdése tartalmazza. 

 

4. A termőföld mennyiségi védelmének követelményei vizsgálatának indokolása: 

 

A szakkérdés vizsgálata ügyében „a termőföld védelméről” szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján jártam 

el, „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény, 

valamint „a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről” szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, az 5. melléklet I. táblázat B. 

oszlopában meghatározott szakkérdés előírásainak figyelembevételével. 

 

A járási hivatal hatáskörét „az ingatlan-nyilvántartásról” szóló 1997. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdése 

és „a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 383/2016. (XII. 

02.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése, míg illetékességét a 383/2016. (XII. 02.) Korm. rendelet 3. § (3) 

bekezdés c) pontja alapozza meg. 

 

* 

 

A szakhatóságot a Rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2016. december 21-én. 

 

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.  
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A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 
„A Csongrád Megyei Kormány Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (6721 Szeged, 
Felső-Tisza part 17. ) 112580-1-5/2016. ügyiratszámú megkeresésében a területi vízügyi hatóság 
szakhatósági állásfoglalását kérte Zsikla Szabolcs (6000 Kecskemét, Bükkös u. 11.) kérelmező 
képviseletében eljáró Abdiás-Öko Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/a.) által benyújtott 
tervdokumentációra, a Kerekegyháza, 0135/164 helyrajzi számú ingatlanon lévő baromfinevelő ói bővítése 
tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárásban. 
 
A területi vízügyi hatóság az elektronikusan csatolt kérelem (http://atiktvf,zoldhatosad.hu/letoltes/112580-1-
1.zip) és a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg: 

 

Zsikla Szabolcs (6000 Kecskemét, Bükkös u. 11.) a tulajdonában lévő Kerekegyháza, 0135/164 helyrajzi 

számú ingatlanon 2012-óta folytat baromfinevelő tevékenységet. A telephelyen meglévő 1210 m² alapterületű 

19 360 férőhelyes baromfiólban broilercsirke nevelését végzi, évente 6 turnusban, mélyalmos 

tartástechnológiával. 

 

Az állattartó telepen a meglévő baromfiól bővítését (24.200 férőhelyre) és további 2 db, egyenként 19.374 

férőhelyes új baromfiéi megépítését, valamint a kiszolgáló létesítmények bővítéseként 1 db trágyatároló, 2 db 

zárt felszín alatti gyűjtőakna, takarmánytároló és tüzivíztározó építését tervezi. 

A bővítés eredményeképpen a férőhelyszám 62.948 -ra emelkedik. 

 

Vízellátás: 

A telep vízellátását városi közüzemi ivóvíz hálózat biztosítja. 

 

Vízigény 

szociális: 87,6 m³/év 

áílatitatás: 3446 m³/év 

takarítás(ólak): 37,74 m³/év 

Összes vízigény: 3572,8 m³/év 

 

Az állatállomány itatása víztakarékos módon, nyomószelepes, csészés önitatókkal történik. 

 

Szennyvíz- és trágya elhelyezés: 

 

Kommunális szennyvíz  

A szociális épületben keletkező kommunális szennyvizet vízzáróan kialakított 10,12 m³-es zárt 

szennyvízgyűjtő aknában gyűjtik, majd a szennyvizeket arra jogosult vállalkozóval a kecskeméti 

szennyvíztisztító telepre szállíttatják ártalmatlanításra. 

 

Technológiai szennyvizek 

Technológiai szennyvíz az ólak és berendezések mosása során keletkezik, melyet gőzborotvás 

mosóberendezéssel végeznek. 

A mosóvizeket a gyűjtőaknákból szippantást követően a trágyatárolóban tárolt almos trágyára locsolják, 

elősegítve ezzel a trágya érését. 

A fertőtlenítési technológia során 0,5 %-os Virocidos fertőtlenítőszert használnak, mely szennyvizet nem 

eredményez, mivel a keletkezett hab felszárad. 

 

Almos trágya 

Jelenleg az állattartó épületekből turnusváltáskor kitermelt almos trágyát a telephelyen található 135 m² 

alapterületű, 3 oldalról 1,7 m magas fallal rendelkező, fedetlen vasbeton trágyatároló tálcán helyezik el. A 

trágyatárolókban összegyűlő csurgalékvizeket egy 3,87 m³-es zárt vízzáró kialakítású aknába vezetik, 

ahonnan szükség szerint szivattyúval visszaöntözik a trágya prizmára. 

Az állattartó telep bővítése során a telepen 1 db új, 15 m x 13 x 1,5 m méretű, 195 m² alapterületű, vízzáró 

betonból, szulfátálló trágyatároló létesül. A csurgalékvizeket egy-egy 5 m³-es zárt vízzáró kialakítású aknába 

vezetik, ahonnan szükség szerint szivattyúval visszaöntözik a trágyaprizmára. 
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A trágya mennyisége a bővítést követően: 715,4 t/év  

 

A Kerekegyháza, 0135/164 helyrajzi számú ingatlan a DOC8H-P-13 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 az 2000-et - nagy 

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

állattartó telep területe nitrátérzékeny területnek minősül. 

 
A meglévő almos trágya tárolók kapacitása 175 m

3
, a bővítést követően a trágyatároló kapacitás 467,5 m

3
-re 

emelkedik. A meglévő és a tervezett trágyatárolók együttesen nagy biztonsággal elegendőek az állattartó 
telepen keletkező 6 havi almos trágya mennyiség tárolására, mely a bővítést követően 448,4 m

3
. 

 
Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, vízbázis védelem: 
 
A telephely közelében felszíni vízfolyás nem található. A telephelyről felszíni vízbe kibocsátás nem történik és 
havária esetén sem juthat szennyező anyag felszíni vízfolyásba. 
 
Az almos trágya, valamint a technológiai szennyvizek elhelyezése a felszín alatti vizek védelméről szóló 
219/2004, (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FAV Kr.) 13. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
engedélyköteles tevékenységnek minősül. 
Ezzel kapcsolatosan az engedélyezési dokumentáció tartalmazza a FAV Kr. 4. számú melléklete szerinti 
kérelemnek megfelelő adatokat, melyek alapján a következőket állapította meg a vízvédelmi hatóság: 
- engedélyköteles tevékenység: almos trágya és az állattartó épületek takarítása során keletkező 
trágyával szennyezett technológiai szennyvíz elhelyezése 
- engedélyköteles tevékenység folytatásának helye: Kerekegyháza, 0136/146 helyrajzi számú ingatlanok. 
Az érintett külterületi ingatlanok 500 m-es környezetében, mezőgazdasági területek találhatóak. 
- érintett terület érzékenységi besorolása: a FAV Kr. 2. számú mellékletéhez kapcsolódó részletes 
érzékenységi térkép alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából 2. érzékeny területi kategóriába 
tartozik, az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 
alapján kijelölt üzemelő-, illetve távlati vízbázis védőterületét nem érinti. 
- engedélyköteles tevékenység folytatásénak módja: Jelenleg az állattartó épületekből turnusváltáskor 
kitermelt almos trágyát a telephelyen található 135 m

2
 alapterületű, 3 oldalról 1,7 m magas fallal 

rendelkező, fedetlen vasbeton trágyatároló tálcán helyezik el. A trágyatárolókban összegyűlő 
csurgalékvizeket egy 3,87 m

3
-es zárt vízzáró kialakítású aknába vezetik, ahonnan szükség szerint szivattyúval 

visszaöntözik a trágyaprizmára. 
A mosóvizeket a gyűjtőaknákból szippantást követően a trágyatárolóban tárolt almos trágyára locsolják, 
elősegítve ezzel a trágya érését. Az állattartó telep bővítése során a telepen 1 db új, 15 m x 13 x 1,5 m 
méretű, 195 m

2
 alapterületű, vízzáró betonból, szulfátálló trágyatároló létesül. A csurgalékvizeket egy-egy 5 

m
3
-es zárt vízzáró kialakítású aknába vezetik, ahonnan szükség szerint szivattyúval visszaöntözik a 

trágyaprizmára. 
A trágya mennyisége a bővítést követően: 715,4 t/év 
 
- mennyiségi adatok: éves szinten 715,4 t almos trágya és 37,74 m

3
 technológiai szennyvíz keletkezik. 2,7 

m-es átlagos trágyamagassággal számolva a meglévő almos trágyatárolók kapacitása 175 m
3
, a bővítést 

követően a trágyatároló kapacitás 467 m
3
-re emelkedik. A meglévő és a tervezett trágyatárolók együttesen 

nagy biztonsággal elegendőek az állattartó telepen keletkező 6 havi almos trágya mennyiség tárolására, 
mely a bővítést követően 448m

3
. A trágyában és a technológiai szennyvízben található szennyező anyagok a 

FAV Kr. 1. sz. melléklete szerint: nitrát, nitrit, ammónium, szulfát, foszfát, a felszín alatti víz ízét és szagát 
rontó anyagok, az oxigén háztartásra kedvezőtlen hatással lévő anyagok (K2 minősítésű anyagok), 
- szennyező anyagok koncentrációjára vonatkozó követelmény: A szennyező anyagok koncentrációjára 
vonatkozó követelményt FAV Kr. 10. § (1) bek. c) pontja alapján, a (B) szennyezettségi határértékeket a 
jellemző szennyező anyag(ok)ra vonatkozóan a 6/2009. (IV, 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. és 3. 
számú melléklete alapján állapította meg a vízügyi hatóság. 
- környezetvédelmi megelőző intézkedések, műszaki védelem: A trágyatároló vízzáró és szulfátálló 
vasbeton kivitelében készül. A csurgalékvízgyűjtő aknák vízzáró vasbeton kialakításúak. Az almos trágya 
tároló és a csurgalékvízgyűjtő aknák, valamint a technológiai szennyvízgyűjtő aknák műszaki kialakítása, 
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rendeltetésszerű használata kizárja az almos trágyában és a szennyvízben található szennyező anyagok 
földtani közegbe, illetve felszín alatti vízbe kerülését. 
- felszín alatti víz állapotának megfigyelése: A kérelem benyújtását megelőzően jelen eljáráshoz 
kapcsolódóan talaj-, illetve talajvíz mintavételezés nem történt. Az állattartó telepen a tevékenység felszín 
alatti vizek minőségi állapotára gyakorolt hatásának nyomon követése céljából a meglévő baromfiól 
használatbavételi engedélyezési eljárásában az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség talajvízminta vételezést írt elő, amelyre vonatkozóan a 2014. évi vizsgálati 
jegyzőkönyvet csatolták. Jelen eljárásban a vízügyi hatóság a tervezett baromfiólak területén előírta a 
mintavételt, pH, ammónium, nitrát és foszfát komponensekre elvégeztetni. 
 
A mintavételezést és vizsgálatokat a VÍZÉPSZOLG-94 Kft. laboratóriuma (Kiskunhalas, akkreditációs szám: 
NAT- 1-1129/2011) végezte. A talajvíz minták vizsgálatát általános vízkémiai paraméterekre végezték el. 
 
A FAVI-ENG adatszolgáltatás változásjelentési kötelezettséget a FAV Kr. 16. § (8) bekezdése írja elő. 
 
Csapadékvíz elvezetés: 
A zárt tartásmód miatt trágyával szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. 
Az épületek tetőszerkezetéről ereszcsatornákkal összegyűjtött, illetve burkolt felületekre hulló tiszta 
csapadékvizek a telephelyen belül meglévő földmedrű árkokban elszikkadnak. 
 
Árvíz- és jéglevonutásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások: 
A telephely területe nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz- és a jég levonulásra, valamint a 
mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 
 
Összességében a vízügyi hatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása, szennyvízelhelyezése és 
csapadékvíz elvezetése megfelelően megoldott, a tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét 
rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét 
nem érinti, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol, ezért a 
szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta. 
 
Az eljárásban a vízügyi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. tv. (Két.) 45/A § (2) bekezdése alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét. 
 
A területi vízügyi hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi 
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 3. 
pontja, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet II.3. pontja, illetékességét a 
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg. 
 
A vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (6) bekezdése, 72. § (1) bekezdése alapján hozta meg. 
 
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki. 
 
A vízügyi hatóság a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat részére történő 
megküldését.” 
 

* 

 

Várható környezeti hatások: 

 

I. Létesítés, üzemelés 

 

Hulladékgazdálkodás 

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

gondoskodnak. A kivitelezés során keletkező hasznosítható építési, bontási hulladékokat 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át, hasznosítás céljából. A kivitelezések során 

a kitermelt talaj teljes egészében visszaterítésre, illetve beépítésre kerül a kivitelezéssel érintett ingatlanon. 
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Amennyiben a létesítés során a kitermelt talaj nem a beruházással érintett ingatlanon kerül elhelyezésre, 

felhasználásra, az azzal folytatott további tevékenység hulladékgazdálkodási engedély köteles. 

A telephelyen végezni kívánt tevékenységek során keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik és engedéllyel 

rendelkező cégekkel szállíttatják el.  

A keletkező szerves trágyát az állattartó épületekből a 6 hetes nevelési ciklust követő 2 hetes szerviz időben 

kerül ki. Az épületekből kikerülő almos trágya mezőgazdasági hasznosításra kerül.  

A telephelyi tevékenység során keletkező veszélyes hulladékokat, csomagolási göngyölegeket, veszélyes 

anyaggal szennyezett abszorbenseket külön munkahelyi gyűjtőhelyen, szelektíven gyűjtik elszállításig. 

A létesítés és üzemelés során keletkező hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő gyűjtéséről és 

elszállításáról gondoskodnak.  

 

Levegőtisztaság-védelem 

Az építési munkálatok során a talaj mozgatásából és a munkagépek közlekedéséből származó kiporzás 

jelentkezhet. 

Az állattartó épületek szellőztetésre, számítógép által vezérelt kombinált szellőzési rendszert alkalmaznak. A 

meglévő 1. számú állattartó épületen a 6 db homlokzati ventilátor az épület északkeleti homlokzatára került 

elhelyezésre. A tervezett állattartó épületeken az épületenkénti 6-6 db ventilátor beépítése tervezett, az 

épületek északkeleti homlokzatára. A természetes szellőzést az épület déli oldalán kialakított légbeejtők 

biztosítják. A meglévő 1. számú állattartó épületen 2 db vizes hűtőpanel található, a létesítendő épületekre 

nem tervezik a hűtőpanelek felszerelését. 

A nevelő épületek fűtését fölgáz üzemű 11,7 kW teljesítményű műanyákkal tervezik biztosítani. A szociális 

helyiség, és egyéb kiszolgáló helyiségek fűtését biztosító berendezések névleges bemenő hőteljesítménye 

kisebb, mint 140 kW. 

A meglévő 1. számú állattartó épületnél, és a tervezett épületeknél is, épületenként egy-egy db Agro-Clima 

+200 típusú hőcserélőt terveznek beüzemelni. 

A takarmánytároló silók teljesen zárt üzemeltetési rendszerűek. A tartály feltöltésekor a levegő a rendszerből 

egy hézagmentesen felrögzített szűrőszöveten keresztül távozik. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a létesítmény hatásterülete a meglévő állattartó épülettől számított 

115 méteres, a tervezett épületek esetében 101-101 méteres körök által lehatárolt területre korlátozódik. A 

legközelebbi védendő létesítmény a meglévő állattartó épülettől mintegy 132 m-re helyezkedik el. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

A tárgyi telephely Kerekegyháza külterületén, a 0135/164 hrsz. alatti ingatlanon helyezkedik el. A tárgyi 

ingatlan Gip-2 (gazdasági-ipari), valamint K-MÜ (mezőgazdasági-üzemi) építési övezetben található. 

A telephelytől D-i irányban a Kerekegyházát az 52. sz. főúttal összekötő aszfalt burkolatú út húzódik, amely 

mellett a 0135/6 hrsz.-ú ingatlanon egy tanyaépület található. A telephely határa és a tanyaépület közötti 

távolság 116 m, a meglévő épület és a tanyaépület közötti távolság 132 m. A telephelytől Ny-DNy-i irányban 

a Kerekegyháza 0126/51 hrsz.-ú ingatlanon egy tanyaépület található. A tanya a tervezéssel érintett ingatlan 

szélétől 148 méterre, a meglévő épület szélétől 188 méterre található.   

Az építés teljes időtartama várhatóan 1 hónapot meghaladó, de az 1 évet nem éri el. Az építkezést nappali 1-

2 műszakban végzik. 

A legközelebbi védendő épület homlokzata, a tervezett telep állattartó épületeinek legközelebbi zajkeltő 

berendezéseitől mintegy 240 méter távolságban található.  

A zajszámítások alapján megállapításra került, hogy a legközelebbi védendő ingatlan esetében, a zajterhelési 

határértékek teljesülnek. A zajvédelmi közvetlen hatásterületen védendő épület nem található. 

 

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 tulajdonságait érinti. A munkálatok során kitermelt, szennyezetlen talaj a 

helyszínen hasznosul (tereprendezés). A kivitelezési munkálatok során a földtani közeg 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 (talajszerkezet változás, tömörödés). 

A telephely üzemelése során az épületek területfoglalása okoz kismértékű fizikai talajterhelést 

(talajtömörödés). A megfelelő műszaki védelemmel ellátott épületeknek, műtárgyaknak köszönhetően, 

talajszennyezés nem következhet be. 
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A telephely vízellátása közműhálózatról történik. A vízhasználat a telephely dolgozóinak szociális 

vízhasználatát az állatok itatóvizét, valamint a takarításhoz szükséges vizet jelenti. A telephely vízigénye kb. 

3573 m
3
/év. 

A telepen keletkező szociális szennyvizet 10,12 m
3
-es vízzáró beton aknába vezetik el. A turnus végén az 

állattartó épületek nagynyomású mosóberendezéssel történő takarításából keletkező szennyvizet az épületek 

mellett megépítendő, zárt, 5-5 m
3
-es gyűjtőaknába vezetik el. A mosóvizet a trágyára juttatják. A boncoló 

helyiség takarítása, illetve az esetleges boncolás során keletkező technológiai szennyvíz gyűjtése meglévő 

3,83 m
3
 térfogatú, zárt, vasbeton gyűjtőaknában megoldott. 

A telephelyen meglévő állattartó épületben keletkező almostrágyát 175 m
3
 hasznos térfogatú vasbeton 

trágyatárolóban tárolják. A trágyatárolóhoz kapcsolódik egy 3,87 m
3
 hasznos térfogatú csurgaléklé 

gyűjtőakna. A tervezett bővítést követően keletkező trágya mennyiség (715 t/év, 894 m
3
/év) tárolására a 

meglévő trágyatároló mellé 195 m
2
 alapterületű, 292,5 m

3
 befogadó képességű trágyatárolót és egy hozzá 

tartozó 5,85 m
3
-es csurgaléklé gyűjtőaknát terveznek. 

A tevékenység során keletkező almostrágyát a környékbeli növénytermesztéssel foglalkozó vállalkozóknak 

értékesítik. 

A burkolt-, illetve tetőfelületek tiszta csapadékvizei az ingatlan zöldfelületein elszikkadnak.  

 

Természet- és tájvédelem 

Az érintett ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek és a Natura 2000 hálózatnak nem része. 

A telephelyen meglévő állattartó telep bővítése táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért. 

 

II. 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 CSMKH 2016. december 21-én – figyelemmel a R. 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi jogsegély 

keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét. Kerekegyháza Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője az eljárás lezárásának objektív határidejéig nyilatkozatot nem tett. 

 

* 

 

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

tervezett beruházás várhatóan nem gyakorol jelentős mértékű kedvezőtlen hatást, a korszerű, 

környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, környezetvédelmi-, természet- és tájvédelmi 

szempontból tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be, ezért hulladékgazdálkodási-, 

levegővédelmi, zaj- és rezgésvédelmi-, földtani közeg védelmi, valamint természet- és tájvédelmi 

szempontból a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem szükséges. 

 

Ennek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Hatóságunk a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, de a 

tevékenység a R. 3. számú és 2. számú mellékletének hatálya alá tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a 

R. 5. § (2) bekezdés ab) pontja alapján a beruházás megkezdése előtt a 8. számú melléklet 

figyelembevételével egységes környezethasználati engedély iránti kérelmet kell benyújtani hatóságunkra. 

 

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.  

 

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a 

megtámadott döntést hozta. 

 

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

§ (3) bekezdése értelmében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi 

rendszeren (www.magyarorszag.hu) – nyilvánosan közzéteszi. 

 

http://www.magyarorszag.hu/
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A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CSZ/01/16614-2/2016. számú végzésével függő hatályú 

döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre. 

 

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. február 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Zsikla Szabolcs (6000 Kecskemét, Bükkös u. 11.)                                                                                    tv. 

2. Abdiás-Öko Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/a.)                                                                               tv. 

3. Kerekegyháza Város Jegyzője (6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a.) – kifüggesztésre,külön levéllel      tv. 

4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

    (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                 

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

     (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                

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

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

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

      (6000 Kecskemét, Fecske u. 25.) 

8. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

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

9. Bács-Kiskun  Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 (6000 Kecskemét, Deák Ferenc rér 3.) – tájékoztatásul  

10. Hatósági nyilvántartás 

11. Irattár 

 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 


