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H A T Á R O Z A T 
 

A Fülöpkert Kft. (székhely: 6116 Fülöpjakab Tanya 194., KÜJ: 103 109 035, KSH azonosító: 14965713 
0146 113 03) megbízásából Hegedűs Béla igazgató 2017. július 17-én e-mailen, 2017. augusztus 1-jén 

személyesen az ügyfélszolgálaton – a Fülöpjakab, Tanya 194. (0252/24 hrsz.) alatti területen intenzív afrikai 

harcsa tenyésztő és feldolgozó üzem létesítése 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 9. pontja – „Haltenyésztés intenzív ketreces vagy medencés 

haltermelő üzemben (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe, méretmegkötés nélkül” – 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 tevékenység a vízjogi-, építési-, használatbavételi engedélyek 

birtokában kezdhető 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 A benyújtott előzetes vizsgálati tervdokumentáció alapján közegészségügyi szempontból nem 

indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. 
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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 az alábbiak 

betartásával valósítható meg: 

3.1. A szennyvízszikkasztó mező megtervezésénél figyelembe kell venni, hogy vegetációs időben és 

azon kívül a szikkasztás ne okozza a talajvíz káros szintű emelkedését, a szennyvíz a szomszédos 
termőföldekre ne kerülhessen átfolyásból, átszivárgásból adódóan, a tevékenység a környező 

termőföldek minőségének romlását ne eredményezze. 

3.2. A szennyvízszikkasztó mező és telep művelésből kivont területen vízjogi engedély birtokában 
létesíthető és az ingatlan-nyilvántartásban kivett-ként szereplő területen, vízjogi engedély 

birtokában üzemeltethető. 

3.3. Az ingatlan-nyilvántartásban termőföldként szereplő területre tisztítatlan szennyvíz, kotrási iszap, 
termálvíz, egyéb hulladék nem helyezhető el, tisztított szennyvíz, technológiai víz, egyéb nem 

mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék a talajvédelmi hatóság engedélyével, hígtrágya a 

bejelentési eljárás lefolytatását követően helyezhető el. 

3.4. Termőföldre hatást gyakorló tevékenység úgy tervezhető és valósítható meg, hogy az a környező 
termőföldek minőségében kárt ne okozzon, a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak. 

 

4.  a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek vizsgálata: 
 

4.1. A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához a hozzájárulást kikötés nélkül 

megadom.   

 
* 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztályának 35600/4372-1/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

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

Osztály megkeresésére indult Fülöpkert Kft. (6116 Fülöpjakab, Tanya 194.) beruházásában, a Fülöpjakab, 

Tanya 194. szám, 0252/24 hrsz. alatti területen intenzív afrikai harcsa tenyésztő és feldolgozó üzem 

létesítése tárgyban indított előzetes vizsgálati eljárásban 
 

szakhatósági hozzájárulásomat megadom 

 
az alábbi előírásokkal: 

 

1. A kivitelezéssel és tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi 
határértéknél kedvezőtlenebb állapotát. 

2. A megvalósítani tervezett vízilétesítmények (halnevelő medencék, termál primer vezeték, 

kapcsolódó létesítmények, vízkezelő rendszerek, szennyvíztisztítási technológia), vonatkozásában 
vízjogi létesítési/üzemeltetési engedélyezési eljárást kell lefolytatni hatóságomon. A vízjogi 

létesítési engedélyezési tervdokumentációt a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről 

és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet tartalmi követelményeknek megfelelően 
kell összeállítani. A tervezett szennyvíz elhelyezés vonatkozásában az engedélyezési 

tervdokumentációnak tartalmaznia kell továbbá, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet szerinti elővizsgálati dokumentációt is. 

3. A vízellátást biztosító termálvíz- és hidegvizes kutak vízjogi üzemeltetési engedélyeiben lekötött 
vízmennyiségek tervezett növelése miatt meg kell kérni az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
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vagyonkezelői hozzájárulását az. igényelt vízkészlet rendelkezésre állására vonatkozóan, melyet az 

engedélyezési eljárások során mellékelni kell. 

 
Megállapítom továbbá, hogy a tervezett tevékenységből - a hatáskörömet érintő szakkérdések tekintetében - 

nem származhatnak jelentős környezeti hatások, ezért a tevékenység folytatásához környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. 
 

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, 
illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben 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 Fülöpkert Kft. megbízásából Hegedűs Béla igazgató 2017. július 17-én e-mailen, 2017. augusztus 1-jén 

személyesen az ügyfélszolgálaton  a Fülöpjakab, Tanya 194. (0252/24 hrsz.) alatti területen intenzív afrikai 

harcsa tenyésztő és feldolgozó üzem létesítése tárgyában előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti 
kérelmet nyújtott be a 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 – Fülöpjakab település vonatkozásában a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el. 

 

Az ügyfél hatóságunk BK-05/KTF/03229-2/2017. számú hiánypótlási felhívását (a tervdokumentáció 

elektronikus adathordozón való benyújtása, a képviseleti jogosultság és a szakértői jogosultság igazolása) 
2017. augusztus 1-jén teljesítette. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítő adatai: 
Neve:  Tolnai Zoltán – környezetvédelmi szakértő, tervező 

 VZ-T, KB-T, KV-sz/06-01160 

 
A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak. 

 

Az érintett telephely adatai: 

Cím: 6116 Fülöpjakab, Tanya 194., 0252/24 hrsz. 
Területe:  3,0995 ha 

Művelési ága:  kivett major, szántó 

Tulajdonos: Fülöpkert Kft. 

 

A telephely elhelyezkedése: 

A beruházással érintett terület Fülöpjakab külterületén, attól mintegy 1,4 km-re, Kiskunfélegyházát és 

Fülöpjakab települést összekötő 5302. sz. út mellett helyezkedik el.  
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A tervezett halnevelőtől D-re a Fülöpkert Kft. üzemeltetésében lévő, 34.598-3-35/2016. számon egységes 

környezethasználati engedéllyel rendelkező sertéstelep található. Az engedély szerint a sertéstelep kapacitása 
8400 db hízó, hígtrágyás technológiájú. Jelenleg a telep almos technológiával üzemel, az engedély szerinti 

hígtrágyás kialakítás a 2018. év során tervezett fejlesztés eredményeként valósul meg. 

D-DK-re található, azonos tulajdonosi körbe tartozó, Fadominó Kft. üzemeltetésében lévő termálkertészet, 
aminek 1 db termelő és 2 db visszasajtoló kút biztosítja a hőellátását. Az itt található üvegház lefűtött 

termálvize kerül bevezetésre és hasznosításra a halnevelőben. 

Ezen kívül egy hűtőház, valamint használaton kívüli, illetve használatban lévő raktár és irodaépületek 
találhatók, melyekből kialakításra kerül a halnevelő telep.  

 

A tervezett tevékenység: Intenzív haltenyésztő üzem létesítése 

 
A területen tervezett intenzív halnevelés 300 t/év kapacitású. A hozzá tervezett hal feldolgozó üzem ennek a 

mennyiségnek a feldolgozására alkalmas, a feldolgozás során 180 t/év csomagolt terméket értékesítenek. A 

filézés és bőrözés során keletkező melléktermékek (120 t/év) hűtött körülmények között kerülnek átmeneti 
tárolásra. A melléktermékek az ATEV Zrt. által kerülnek elszállításra, de a későbbiekben állateledel 

feldolgozó üzembe kerülnek átadásra alapanyagként. A kádakban afrikai harcsa kerül telepítésre, amely 

trópusi hal, hőmérsékletigénye 24-28 C. A megfelelő hőmérsékletet az év nagy részében a szomszédos 
kertészetben lévő üvegház lefűtött termálvize által fogják biztosítani. A termálvizet közvetlenül vezetik a 

kádakba, így a termálvíz kaszkád rendszerben kerül további hasznosításra. A technológiához felhasznált 
termálvíz éves mennyiségi igénye 56.889 m3, amely nem jelent többletkivételt, mivel az üvegház használt 

vize kerül dobszűrőn és mozgóágyas biofilteren keresztül bevezetésre a kádakba. A hőmérséklet 

beállításához – a fűtési idényen kívül – szükséges hidegvízigény 18.000 m3/év. A kádak vízforgató 
rendszeréből kikerülő szennyvíz 62.374 m3/év anaerob és aerob tisztításon alapuló tisztítórendszerben való 

kezelést követően a szomszédos területen kiépített energianövénnyel betelepített szikkasztómezőn 

(wetlanden) kerül elhelyezésre. 

 
Halnevelő üzem 

Ivadéknevelés 10-50 g-os súlyig, 3 db 4,5 m3-es medencében (összes térfogat 13,5 m3) történik. Az 

ivadéknevelő medencék zárt, recirkulációs vízben működnek a növendéknevelő medencékkel egy víztérben. 
A nevelés időtartama 4 hét. A nevelés folyamán a 60 000 db 10 g-os ivadékból 51 000 db 50 g-os hal 

fejlődik.  

 
Növendéknevelés 9 db 4,5 m3-es tartályban történik 300 g-os súlyig. A teljes nevelési térfogat a nevelés 

végén 40,5 m3. A medencéket szintén az ivadéknevelő rendszer vizén lévő rendszer táplálja. A kihelyezett 51 

000 db 50 g-os halból 40 000 db 350 g-os hal kerül lehalászásra, a 8 hetes nevelési periódus végén. 

 
Áruhalnevelés, 10 db 42 m3 hasznos térfogatú medencében (összes térfogat 420 m3), 2000 g-os súlyig 

történik. A nevelés időtartama 16 hét. Végterméke 2 x 14.700 db hal.  

 
Halfeldolgozó üzem 

A feldolgozó üzem a halnevelő telephez csatlakozik, napi 1 műszakban, heti 5 munkanapon 6 fő 

munkavállalóval napi ~2 tonna élő afrikai harcsa feldolgozása történik. A feldolgozás során, bőr és szálka 

nélküli afrikai harcsa filék, MAP csomagolt és gyorsfagyasztott termékek különböző vásárlói és 
nagykereskedelmi kiszerelésekben kerülnek előállításra. 

 

A tevékenység a R. 3. sz. melléklet 9. pontja – „Haltenyésztés intenzív ketreces vagy medencés haltermelő 
üzemben (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe, méretmegkötés nélkül” – 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 
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létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény a Kunszállási Közös Önkormányzati 

Hivatal Fülöpjakabi Kirendeltségének hirdetőtábláján 2017. augusztus 7-től 2017. augusztus 23-ig 

közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel – a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 
Fülöpjakabi Kirendeltségének 2017. augusztus 28-án megküldött tájékoztatása 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, mivel a létesítmény környezet-egészségügyi szempontból 

káros hatásokat nem okoz. 

 
Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Nyilatkozatomat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) 
KvVM-EüM 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 munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet, a felszín alatti 

vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet, valamint a nem dohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján 
adtam ki. 

 

Hatáskörömet Rendelet 28. § (1) 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.  
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3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

A szakkérdés vizsgálata a megkeresés, az elektronikusan rendelkezésre bocsátott vizsgálati dokumentáció 
(készítette: Tolnai Zoltán környezetvédelmi szakértő, készült: 2017. 07.01.) valamint a termőföld védelméről 

szóló 2007.évi CXXIX. törvény 43. §, 44. §, 49. §, 48. § előírásai alapján történt.  

 
A talajvédelmi hatáskört a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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

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

4. A termőföld mennyiségi védelmének követelményei vizsgálatának indokolása: 

 

A szakkérdés megkereséshez csatolt előzetes vizsgálati dokumentációból megállapítottam, hogy a beruházás 
a termőföld védelem érdekeit nem sérti, ezért földvédelmi szempontból feltétel nélkül hozzájárultunk. 

Szakkérdési állásfoglalásunkat a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény, a Rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapján adtam ki. 
 

* 

 
A szakhatóságot a Rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2017. augusztus 4-én. 

  

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.  
 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 
 

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

Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. Krt. 2.) fenti számú - 2017. augusztus 4. napján érkeztetett - 

megkeresésében a Fülöpkert Kft. (6116 Fülöpjakab, Tanya 194.) beruházásában, a Fülöpjakab, Tanya 194. 
szám, 0252/24 hrsz. alatti területen intenzív afrikai harcsa tenyésztő és feldolgozó üzem létesítése indított 

előzetes vizsgálati eljárásban a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság) szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 
 

A hatóságunk részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott előzetes vizsgálati dokumentációból az 

alábbiakat állapítottam meg: 
 

A Fülöpkert Kft., Fülöpjakab, Tanya 194. (Hrsz: 0252/24) alatti területen intenzív afrikai harcsa tenyésztő és 

feldolgozó üzem létesítését tervezi. Az üzemben évi 300 t afrikai harcsa kerül felnevelésre és feldolgozásra. A 

feldolgozás során 60 % hűskihozatallal számolnak, így 180 t/év csomagolt terméket fognak értékesíteni. 
 

A tevékenység vízellátása 58889 m3/év mennyiségben a 35600/1518-12/2017.ált. számon kiadott vízjogi 

üzemeltetési engedéllyel rendelkező termálkútról vízkontingens növeléssel és 20011 m3/év mennyiségben a 
12754-6-5/2013. vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező hidegvizes kútról szintén vízkontingens 

növeléssel kerül biztosításra. 

 
A fűtési idényben az üvegház lefutott vize kerül hasznosításra, ami ha az egész idényt vesszük akkor 43.692 

m3/év. Ez a vízmennyiség nem jelent többlet lekötést, mivel ez az üvegház használt termálvize. Ez a 

vízmennyiség nem kerül visszasajtolásra. Amennyiben ennek a víznek a hőmérséklete nem elég magas úgy a 

termálvíz kútról közvetlenül történik a vízbevezetés (ez már többlet lekötési jelent), amennyiben nem elég 
alacsony akkor pedig a hidegvizes kútról. Ezek a mennyiségek a kinti hőmérséklet függvényében fognak 

változni, így termálvíz használat kapcsán legfeljebb 2000 m3/év, hidegvíz kapcsán szintén legfeljebb 2000 

m3/év vízmennyiség prognosztizálható a téli hőmérséklet eloszlási adatok ismeretében. 
A haltenyésztéshez szükséges 28 °C-os víz biztosítás a fűtési idényen kívül közvetlenül a termálvíz kútról, 

valamint a hidegvizes kútról fog történni. Termálkútból: 13.197 m3/év Hidegvizes kútból: 18.011 m3/év 
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A felhasznált vízmennyiség csökkentése érdekében a kádak vize biológiai szűrőberendezésre kerül, majd 

visszavezetésre kerül a medencékbe. A recirkuláltatott víz mennyisége 474 m3/óra. 

A medencék napi vízcseréje és vízpótlása 205 m3/nap, 8,55 n m3/óra, a távozó használt víz mennyisége 170 
m3/nap. 

 

A feldolgozó üzemi vágás naponta 3 m3 vizet használ fel. Heti két vágással számolva 6 m3/hét, vagyis az éves 
technológiai vízigény 324 m3/év, a kommunális vízfogyasztás 1182 m3/év. 

 

A haltenyésztő és feldolgozó üzem működése során keletkező kommunális jellegű szennyvíz várható 
mennyisége 1182 m3/év. A szennyvizet zárt rendszerben gyűjtik és tárolják, mely a helyi kommunális 

szolgáltató által kerül elszállításra az engedéllyel rendelkező legközelebbi szennyvíztisztító telepre. 

 

A szennyvíz-tisztítórendszer feladata a 300 t/év kapacitású intenzív halnevelőben keletkezett 170 m3/nap, 
valamint a hal feldolgozóban keletkezett 3 m3/nap (heti két alkalommal) mennyiségű (324 m3/év) szennyvíz 

környezetvédelmi szempontból megfelelő tisztítása és elhelyezése (össz. 62.374 m3/év). 

A hal feldolgozó szennyvize a tisztítórendszerbe való érkezés előtt egy iszap-, zsírfogón keresztül kerül 
előtisztításra. 

 

A tisztítási technológia alapvetően biológiai tisztításon alapul. A technológia első lépéseként egy intenzív 
anaerob lebontás történik 3 különböző reaktorban. Itt egyrészt a kiülepíthető anyagok fázisszétválasztása, 

másrészt a vízben oldott szervesanyag jelentős részének anaerob szervezetek általi lebontása történik. Ezt 

követően egy gvökérzónás szürőmezőre kerül a szennyvíz. A szűrőmezőből 3 db sorba kötött fakultatív tóba 

jut a szennyvíz, aminek a felső részén aerob oxidáció valamint az iszapjában anaerob degradáció által 
történik az oldott szervesanyag lebontása. Ezen felül a tavak középső részén uralkodó anoxikus viszonyok 

miatt denitrifikáció is történik. A nitrifikáció itt a magas szervesanyag tartalom miatt még nem jelentős. A 

sorba kapcsolt fakultatív tavakat követően, 2 db sorba kapcsolt oxidációs tóba kerül a szennyvíz, ahol a 
lecsökkent szervesanyagtartalom miatt ténylegesen a nitrifikációra helyeződik a hangsúly. Az így 

megtisztított szennyvíz végső elhelyezése magas tápanyagigényű energianövénnyel (szudáni fű) betelepített, 

7,45 ha nagyságú szikkasztómezőn történik. 

 
Előírások indokolása 

A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez 

szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szőlő 6/2009. (IV. 14.) KvVM- EüM-FVM együttes 
rendelet tartalmazza. 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LV1I. tv. 28. § (1) bekezdés szerint a jogszabály által bejelentéshez 
kötött tevékenységektől eltekintve vízjogi engedély szükséges 

a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési 

engedély), 

b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési 

engedély), és 

c) a vízi létesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély). 
 

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység nem okozza a felszíni és a 

felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, megfelel az ivóvízbázis védelmére, illetőleg a parti sávra és 
a nagyvízi mederre vonatkozó jogszabályi követelményeknek, nincsen hatása az árvíz-és jég levonulására, 

így az engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárultam. 

 

A vízgazdálkodásról alkotott 1995. évi LV1I. törvény 33/B. § (1) bekezdés alapján hatóságom szakhatósági 
állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül köteles megadni. 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra 

irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. 

 
A szakhatósági megkeresés 2017. augusztus 04. napján érkezett a vízügyi hatóságra, melyre szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 
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Jelen szakhatósági állásfoglalást Ket. 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam. 

 
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki. 

 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességet a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja 

állapította meg. 

 
Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet II. táblázat 3. pontja 

alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével 

adtam ki. 

 
Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 

szíveskedjen részemre megküldeni.” 

 
* 

 

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 2 db kútból biztosítják, Az 1004 m talpmélységű termál kút engedély száma: 
35600/1518/12/2017. ált., a 223 m talpmélységű hidegvizes kút engedély száma 12754-6-5/2013. A termál 

vizes kút által kitermelt víz visszasajtolásra kerül a 2 db visszasajtoló kútba. 

 
A haltartókban folyamatosan forgatott vízmennyiséghez pótvízként frissvizet kevernek, melyeknek 

szükséges óránkénti mennyisége 

Ivadékgondozó:  1,3 m3/h 

Halnevelő:   7,25 m3/h 
Az ivadék gondozóban és a halnevelőben két-két, összesen négy ponton, itt, az elfolyó medencékben a 

visszajövő víz egy részét túlfolyóztatják, majd a szükséges vízmennyiséget hozzákeverik a visszakeringtetett 

vízhez. 
 

A telephelyen keletkező összesen 62.374 m3/év (haltenyésztő üzem: 170 m3/nap, halfeldolgozó üzem: 3 

m3/nap) mennyiségű szennyvíz, iszap-, zsírfogón történő átvezetése után, tisztítást követően 
szikkasztómezőre locsolják.  

 

Szennyvíztisztítási technológia: 

A tisztítás első lépéseként intenzív anaerob lebontás történik 3 különböző reaktorban. Itt egyrészt a 
kiülepíthető anyagok fázisszétválasztása, másrészt a vízben oldott szervesanyag jelentős részének anaerob 

szervezetek általi lebontása történik. Ezt követően egy gyökérzónás szűrőmezőre kerül a szennyvíz, melynek 

funkciója az anaerob lebontás utáni szagcsökkentés a levegővel való érintkezés által. A szűrőmezőből 3 db 
sorba kötött fakultatív tóba jut a szennyvíz, aminek a felső részén aerob oxidáció valamint az iszapjában 

anaerob degradáció által történik az oldott szervesanyag lebontása. A tavak középső részén az anoxikus 

viszonyok miatt denitrifikáció is történik. A sorba kapcsolt fakultatív tavakat követően, 2 db sorba kapcsolt 
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oxidációs tóba kerül a szennyvíz, ahol már csökken a szervesanyag tartalom. Az így megtisztított szennyvíz 

elhelyezése magas tápanyagigényű energianövénnyel betelepített, 7,45 hektárnyi szikkasztómezőn történik. 

 
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 kitermelt talajt a helyszínen használják fel tereprendezésre. Az építési-bontási hulladékok közül a 

hasznosíthatókat a telepen használják fel, mint útalap, zsaluzás illetve térburkolat feltöltésénél kiegyenlítő 
rétegbe dolgozzák, a nem hasznosítható hulladékokat elkülönítetten gyűjtik hulladékgazdálkodási 

engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásig.  Az üzemelés során keletkező kommunális hulladék, 

valamint a papír és karton csomagolási hulladék a feldolgozó épület mellett elhelyezett hulladékgyűjtő 
edényzetben szelektíven kerül gyűjtésre, majd közszolgáltatás keretében szállítják el. A melléktermékek 

gyűjtése a halnevelő épületben, valamint a halfeldolgozó épületben kialakított zárható, klimatizált 

helységben történik. A telephelyen gépek, berendezések javítását nem végzik, így ezzel kapcsolatban 
hulladék keletkezésével nem kell számolni. 

 

Természetvédelem 

A létesítéssel érintett külterületi ingatlan (Fülöpjakab 0252/24 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 származó 

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 Fülöpjakab belterületétől ÉK-i irányban kb. 1400 m-re található a 0252/24 hrsz. alatti ingatlanon. 

A kérelmező a telephelyen egy intenzív halnevelő üzemet, és az ahhoz tartozó szennyvízkezelő technológiát 

kíván telepíteni.   
A legközelebbi zajtól védendő épületek a halfeldolgozótól Ny-i irányban 90 m-re található tanyaépület, az 

ÉK-i irányban 90 és 94 m-re található lakóépületek, valamint a szennyvízkezelőtől 111 m-re, Ny-i irányban 

lévő lakóépületek. A zajtól védendő épületek gazdasági területen helyezkednek el. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephelyen folytatott üzemszerű 
tevékenység okozta zajterhelés a legközelebbi védendő ingatlanoknál a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklet 1. pontja 

alapján meghatározott határértékeket nem éri el. A dokumentációban leírt hatásterületen belül nincs zajtól 
védendő épület és védett terület. 

 

Levegőtisztaság-védelem 
A vizsgált területen a környező mezőgazdasági területek diffúz kibocsátásai, valamint a vizsgált telephely 

mellett elhelyezkedő sertéstelep emissziói jelentik az alapállapotot. 

A tervezett beruházás építési fázisában a munkagépek és a szállító járművek kipufogó gázainak 

légszennyezőanyag kibocsátásával, valamint a munkagépek porszennyezésével lehet számolni, mely az 
útvonalak nedvesen tartásával minimálisra csökkenthető. A földmunkák során döntően földnedves talaj kerül 

mozgatásra, így kismértékű porkibocsátás várható. A kivitelezés időszakában végzett tevékenység 

légszennyezőanyag kibocsátásának közvetlen hatásterülete az építéssel érintett terület közvetlen környezete, 
valamint a szállítási útvonalak. 

A tervezett beruházás elkészültét követően a telepre irányuló gépjárműforgalom a környezeti levegő 

minőségében jelentős változást nem eredményez.  
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A haltartó kádak megfelelő hőmérsékletének biztosítása fűtési és nem fűtési időszakban különböző módon 

valósul meg. Fűtési időszakban a Fadominó Kft. által üzemeltetett termálkertészet fűtését biztosító termálvíz 

lefűtött vize kerül közvetlen bevezetésre a kádakba. Fűtési időszakon kívül a rendszer a termálkútról 
közvetlenül ellátott tárolóból kapja a pótvíz egy részét, amit hidegvízzel hűtenek le a szükséges 

hőmérsékletre. Az egyes helyiségekben elhelyezett nagy mennyiségű hőntartott víz a helyiségeket kifűti. Az 

üzemépület szellőztetését helyiségenként egy-egy légkezelő végzi (3 db kibocsátási ponttal). A tevékenység 
során engedélyköteles légszennyező pontforrás nem létesül. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján levegőtisztaság-védelmi szempontból a szennyvíztisztító 

létesítmények hatásterülete bűz légszennyező anyagra a növénytelepes szűrőmezőtől, a stabilizációs tavaktól 
és az aerob tavaktól számított, rendre 83 m-es, 120 m-es és 77 m-es sávok által lehatárolt területekre 

korlátozódik. 

A tevékenység a környezetére levegővédelmi szempontból számottevő kockázatot várhatóan nem jelent a 

szervezési és technikai intézkedések betartása mellett. 
 

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. 

 

Hatóságunk a 2017. augusztus 4-én kelt, BK-05/KTF/03229-9/2017. számú levelével az Alsó-Tisza-vidéki 

Vízügyi Igazgatóságot, mint ügyfelet írásban értesítette az előzetes vizsgálati eljárás megindításáról, egyben 
a tervezett beruházásra vonatkozó nyilatkozatának megküldését kérte. 

 

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a kizárólagos állami tulajdonban lévő felszíni vizek és a 
felszín alatti vizek kezelője 2020-0003/2017. számon kezelői nyilatkozatát az alábbiak szerint megadta: 

 

„A Fülöpkert Kft. (Fülöpjakab, Tanya 194.) megbízásából az Tolnai Zoltán- környezetvédelmi szakértő- 

tervező készítette a 0252/24 hrsz. alatti területen létesítendő afrikai harcsatenyésztő és feldolgozó üzem 
előzetes vizsgálati dokumentációját. 

 

A területen tervezett intenzív halnevelés 300 t/év kapacitással fog működni. A hozzá tervezett halfeldolgozó 
üzem is ennek a mennyiségnek a feldolgozására lesz alkalmas. A kádakban afrikai harcsa kerül telepítésre, 

amely trópusi hal, hőmérsékletigénye 24-28 °C. A megfelelő hőmérsékletet az év nagy részében a szomszédos 

kertészetben lévő üvegház lefűtött termálvize által fogják biztosítani. A termálvizet közvetlenül vezetik a 
kádakba, így a termálvíz kaszkád rendszerben kerül további hasznosításra. 

A nevelőüzem a kor technológiai igényeinek megfelelően víztakarékos kialakítású lesz, így a nevelőkádak 

vizét mechanikai, illetve biológiai tisztító egységeken vezetik keresztül, majd visszajuttatják a kádakba. A 

haltenyésztő üzem kialakítása, egységei és berendezései a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 
Halászati Kutatóintézet (NAIK-HAKI, 5540 Szarvas, Anna-liget 8.) által került megtervezésre. A vízforgató 

és tisztító rendszer mechanikai leválasztása (dobszűrő, protein szkimmer) során keletkező szűrletvíz (kikerülő 

szennyvíz) kezelésére és elhelyezésére anaerob és aerob biológiai kezelésen alapuló egyedi tervezésű 
szennyvíztisztító rendszer kerül majd kialakításra. 

 

A technológiához felhasznált termálvíz éves mennyiségi igénye 56889 m3, amely nagyrészt nem jelent 
többletkivételt (mivel az üvegház használt vize kerül bevezetésre). 

 

A hőmérséklet beállításához (amikor a fűtési idényen kívül a termáikéiból közvetlenül megy a vízbevezetés) 

szükséges hidegvíz igény 18000 m3/év. 
 

Szennyvízkezelés: 

A szennyvíz-tisztítórendszer feladata a 300 t/év kapacitású intenzív halnevelőben keletkezett 170 m3/nap, 
valamint a halfeldolgozóban keletkezett 3 m3/nap mennyiségű (324 m3/év) szennyvíz környezetvédelmi 

szempontból megfelelő tisztítása és elhelyezése (össz. 62.374 m3/év). 

A halnevelőből származó szennyvíz a vízforgató rendszer dobszűrőjének szűrletvize, így ebből adódóan 24 

órás terhelést jelent a szennyvíztisztítóba. A feldolgozó üzem vágás- naponta 3 m3 vizet használ fel. Heti két 
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vágással számolva 6 m3/hét. A mértékadó szennyvízterhelések a halnevelő esetén 7 m3/h, a halfeldolgozó 

esetében 0,375 m3/h. A halfeldolgozó szennyvize a tisztítórendszerbe való érkezés előtt egy iszap-, zsírfogón 

keresztül kerül előtisztításra. 
 

A tisztítási technológia alapvetően biológiai tisztításon alapul. A technológia első lépéseként egy intenzív 

anaerob lebontás történik 3 különböző reaktorban. Itt egyrészt a kiülepíthető anyagok fázisszétválasztása, 
másrészt a vízben oldott szervesanyag jelentős részének anaerob szervezetek általi lebontása történik. Ezt 

követően egy gyökérzónás szűrőmezőre kerül a szennyvíz, melynek elsődleges funkciója az anaerob lebontás 

utáni szagcsökkentés a levegővel való érintkezés által. A szűrőmezőből 3 db sorba kötött fakultatív tóba jut a 
szennyvíz, aminek a felső részén aerob oxidáció valamint az iszapjában anaerob degradáció által történik az 

oldott szervesanyag lebontása. Ezen felül a tavak középső részén uralkodó anoxikus viszonyok miatt 

denitrifikáció is történik. A nitrifikáció itt a magas szervesanyagtartalom miatt még nem jelentős. A sorba 

kapcsolt fakultatív tavakat követően, 2 db sorba kapcsolt oxidációs tóba kerül a szennyvíz, ahol a lecsökkent 
szervesanyagtartalom miatt ténylegesen a nitrifikációra helyeződik a hangsúly. Az így megtisztított szennyvíz 

végső elhelyezése magas tápanyagigényű energianövénnyel betelepített, 7,45 ha nagyságú szikkasztómezőrn 

történik, ahol a vízben lévő mikrotápanyagok (N, P, K) a növénykultúra biomasszájába kerülnek beépítésre 
és hasznosításra. 

 

A haltenyésztő és feldolgozó üzem működése során keletkező kommunális jellegű szennyvíz várható 
mennyisége 1182 m3 /év. A szennyvizet zárt rendszerben gyűjtik és tárolják, mely a helyi kommunális 

szolgáltató által kerül elszállításra az engedéllyel rendelkező legközelebbi szennyvíztisztító telepre. 

 

Felszíni és felszín alatti vizek: 
A telep 2000 m sugarú környezetében felszíni vízfolyás nem található, a legközelebbi csatorna a Kővágó-éri 

csatorna, amely a területtől D-re mintegy 2000 m-re húzódik. Más állandó, vagy időszakos vízfolyás a 

közelben nem található. 
 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. 

(XII. 25.) KvVM rendelet melléklete, valamint a minisztérium által közzétett érzékenységi térkép alapján a 

kúttelepítéssel érintett területek 2a, azaz „Érzékeny” kategóriába tartoznak. A 219/2004. Korm. rendelet 2. 
melléklete szerint a 2a kategóriába azok a területek tartoznak „ahol a csapadékból származó utánpótlódás 

sokévi átlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet. 

 
A felszíni alatti víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához az engedélyes köteles a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával 

hozzájárulni. 
 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT) az érintett terület a Dél-Alföld elnevezésű és pt.2.1. jelölésű 

porózus termál víztestre esik. Ezt a víztestet a VGT mennyiségi vonatkozásban- öt teszt alapján jó, de gyenge 

kockázatú állapotba sorolja. 
Felhívjuk a figyelmet a felszín alatti vizek állapotának megőrzésének fontosságára, hiszen a termálvíz kémiai 

összetétele, valamint a szabad vízfelület növeli az esetlegesen oda kerülő egyéb szennyező anyagok talajvízbe 

történő bejutásának esélyét. 
 

A benyújtott dokumentáció áttekintése után javasoljuk a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján készült 
előzetes vizsgálat elfogadását.” 

 

Hivatalunk 2017. augusztus 4-én, BK-05/KTF/03229-6/2017. számon – figyelemmel a Rendelet 1. § (6b) és 

(6c) bekezdésére – belföldi jogsegély keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település 
jegyzőjét.  

 

A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal Fülöpjakabi Kirendeltségének Jegyzője 2017. augusztus 11-én 
kelt, 211-2017. számú nyilatkozatát megküldte hatóságunknak: 

„A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal Fülöpjakabi Kirendeltsége részéről fenti számra hivatkozással 

nyilatkozom arról, hogy Fülöpjakab Község Önkormányzata nem rendelkezik helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati rendelettel. 
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Továbbá a Fülöpkert Kft. Fülöpjakab, Tanya 194. szám alatti vállalkozás afrikai harcsa tenyésztő és 

feldolgozó üzem létesítésével kapcsolatos előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához hozzájárulunk.” 
 

* 

 
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 tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhető 

meg. 

 
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 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/03229-4/2017. számú végzésével függő hatályú 

döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2017. szeptember 18. 
napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

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 6. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják: 

1. Fülöpkert Kft. (6116 Fülöpjakab Tanya 194.)    tv. és fulopkertkft@gmail.com – elektronikus úton 

2. Tolnai Zoltán                                                                            tolnaizoli@hotmail.com – elektronikus úton 

3. Fülöpjakab Község Jegyzője (6116 Fülöpjakab, Alkotmány u. 1.)– kifüggesztésre, külön levéllel           tv. 

4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                        HKP                                                                                        

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

     (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                               varga.akos@bacs.gov.hu - elektronikus úton                                                                              

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

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

7. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály 
(6000 Kecskemét, Fecske u. 25.)                                                                                                            HKP 

8. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.)                                                         HKP 

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

10. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4.)                                                     HKP 

11. Hatósági Nyilvántartás 

12. Irattár 
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