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H A T Á R O Z A T 
 

 

Németh György (6221 Akasztó, Bocskai u. 2.) nevében Havassy Sándor (6500 Baja, Görgey Artúr u. 6.) 

által – Akasztó, külterületi szántóterületen található öntözőtelep bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati 

dokumentáció elfogadása 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: 

Rendelet) 3. számú melléklet 4. b) pontja alapján – „Öntözőtelep védett természeti területen, Natura 2000 

területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül” – minősül, nem feltételezhető jelentős környezeti 

hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni. 
 

A tevékenység a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által kiadott vízjogi engedély 

birtokában kezdhető meg.  

 

 

Szakkérdés vizsgálata 

 

I. A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, 

a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló 

körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok 

véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

 Az előzetes vizsgálati eljáráshoz elkészített dokumentáció tartalmát megismertem, közegészségügyi 

szempontból elfogadom.  

 A tárgyi öntözőterület ivóvízellátásra szolgáló, illetve tervezett vízbázist nem érint. 

 A tevékenység végzése során nem okozhatja a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének 

romlását. 

 

II. Termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően:  

 

 Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján tervezett beruházás talajvédelmi szempontból 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

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

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

közlése szükségtelen. 

 

 Felhívom azonban 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, az illetékes jegyző útján a feltárásra jogosult 

Kecskeméti Katona József Múzeumot (6000 Kecskemét, Bethlen krt.1., tel: 76/481-350) értesíteni, és 

a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény 

intézkedéséig gondoskodni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése 

alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. 

 

IV. Termőföldre mennyiségi védelmének követelményeire kiterjedően:  

 

 Németh György (6221 Akasztó, Bocskai u. 2.) megbízásából Havassy Sándor (6500 Baja, Görgey Artúr 

u. 6.) által benyújtott a "Előzetes vizsgálati dokumentáció; Akasztó külterületi 0226/4; 7, 8; 0228/10; 

13, 14 hrsz. alatti szántóterületen lévő 25,0 ha-os esőztető öntözőtelep bővítése, Akasztó, 0228/9, 11, 

12, 15, 16 hrsz. alatti 11,0531 ha-os területtel" megnevezésű dokumentáció alapján az előzetes 

vizsgálati eljáráshoz termőföld mennyiségi védelmének követelményei szakkérdés tekintetében az 

engedélyezéshez szükséges hozzájárulását megadom. 

 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalás 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/5842-1/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Németh György – 6221 Akasztó, Bocskai u. 2. megbízásából, Havassy Sándor (6500 Baja, Görgey Artúr 

u. 6.) által, az Akasztó külterületén lévő 25 hektár nagyságú esőztető öntözőtelepet, Akasztó, 0228/9, 11, 

12, 15, 16 hrsz. alatti, 11,0531 ha területtel történő bővítése tárgyában benyújtott előzetes vizsgálati 

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

hatóság a  

 

szakhatósági hozzájárulását megadja. 

 

Kikötés: 

 

 a meglévő 25 ha-os esőztető öntözőtelep fenntartására és üzemeltetésére, valamint a vízellátásához 

szükséges, a Kiskunsági főcsatorna 2+501 cskm szelvényéből történő felszíni vízhasználat 

gyakorolására kiadott 35300/5041-12/2017.ált. számú, V/2724 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítását kezdeményezni kell a vízügyi hatóságnál, a jelen engedélyeztetés tárgyát 

képező 11,0531 ha-os esőztető öntözőtelepen folytatni kívánt öntözési tevékenység megkezdése 

előtt legalább 45 nappal. 

 

A tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt 

környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.  

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.  

 

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

az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet.” 
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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. 

 

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

emelkedik. 

 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

Havassy Sándor, környezetvédelmi és vízügyi megbízott Németh György üzemeltető, engedélyes nevében 

2017. október 17. napján az Akasztó, 0226/4; -7; -8; 0228/10; -13; -14 alatti szántóterületen található 

öntözőtelep bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be hatóságunkhoz, annak 

elbírálása céljából. 

 

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

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

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

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

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

 

Az engedélyt kérő azonosító adatai: 

Neve:  Németh György 

Cím:  6221 Akasztó, Bocskai u. 2. 

KÜJ szám: 100 517 910 

 

Az érintett ingatlanok adatai: 

Cím,: Akasztó, 0226/4, 7, 8, 0228/10, 13, 14 hrsz. 

Nagysága: 25 ha 

Bővítés: Akasztó, 0228/9, 11, 12, 15, 16 hrsz. 

A bővítés nagysága:  11,0531 ha 

Művelési ág:  szántó 

Tulajdonos: Németh György 

 

Tervezett beruházás:  Öntözőtelep bővítése 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítő adatai: 

Neve:  Dél-Alföldi Vízépítő (DAVIÉP) Kft. 

Cím: 6500 Baja, Rókus u. 13/B 

 

Az öntözőtelep elhelyezkedése: 

A bővítéssel érintett terület Akasztó külterületén, a településtől É-i irányban, a 0228/9, 11, 12, 15, 16 hrsz. 

alatti ingatlanon helyezkedik el. A vizsgált telephely környezetében mezőgazdasági művelés alatt álló 

területek találhatók. 
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A tervezett tevékenység: 

A bővítésre szánt, 11,0531 ha nagyságú mezőgazdasági terület öntözéséhez kiviteli munkálatok elvégzése 

nem szükséges, mert a vízmennyiséget az Akasztó, 0226/4, 7, 8, 0228/10, 13, 14 hrsz. alatti területeken már 

meglévő 10 db, 6”-os, terep alá telepített gerincvezetéken kiépített hidránsról biztosítja az engedélyes, a 

megfelelő öntözési ciklus (április 15. – szeptember 30.) figyelembevételével. A hidránsokról az új 11,0531 

hrsz. alatti területek öntözése a meglévő 2 db öntöződobbal történik. Az öntöződobok (2 db RAINSTAR 

E21 110-400) mozgatását, szállítását az öntözési zónák között az engedélyes tulajdonában lévő 

mezőgazdasági erőgéppel végzik, majd emberi erőforrásokat felhasználva csatlakoztatják a hidránsokhoz. A 

telepítés során az öntözőberendezést az adott öntözési szektorba húzzák át. Az öntözőtelep vízkivételének 

helye az Akasztó 0226/8 hrsz. alatt, a Kiskunsági-főcsatorna 2+501 cskm szelvényében létesített vízkivételi 

mű, csőáteresz beépítésével, monolit kivitelezésű vasbeton aknában található. 

 

A tevékenység, a Rendelet 3. számú melléklet 4. b) pontja alapján – Öntözőtelep védett természeti területen, 

Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül – a környezetvédelmi hatóság előzetes 

vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

 

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

szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – 2017. október 25. napján belföldi 

jogsegély keretében megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat, a Akasztó Község 

Önkormányzatának jegyzője részére, melyet a település Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján 2017. 

október 27. napja és 2017. november 13. napja között kifüggesztettek. 

 

* 

 

Szakkérdések indokolása 

 

I. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy az Akasztó, külterületi szántóterületen található 

öntözőtelep területének a 0228/9, 11, 12, 15, 16 hrsz-ú 11, 0531 ha-os területtel történő bővítésének 

környezet-egészségügyi szempontból akadálya nincs. A szakmai álláspontomban megadott feltétel 

teljesülése esetén az üzemeltetésnek közegészségügyi akadálya nincs. 

 

Szakmai álláspontom kialakításában, illetve az előírt feltétel vonatkozásában „az egészségügyi hatósági és 

igazgatási tevékenységről” szóló 1991. évi XI. törvény 4.§ (1) bekezdésében, „a vízbázisok, a távlati 

vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről” szóló 123/1997. (VII. 18.) 

Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak vettem figyelembe, illetve betartását írtam elő. 

 

Szakmai álláspontomat „A környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

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

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

5. §, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Kormány rendelet 2. § (4) és 

(5) bekezdése szerint hoztam meg. 

 

II. Növény és talajvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

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

dokumentáció (készítette: Daviép Kft. 6500 Baja, Rókus u. 13/b, készült: 2017. 10 hó) valamint a 2007. évi 

CXXIX. törvény 48.§ (2) bekezdés előírásai alapján történt. 

 



5 

 

 

 

A megyei kormányhivatal talajvédelmi hatósági jogkörét a 383/2016 (XII.2) Kormány rendelet 52.§ (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

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

bekezdése tartalmazza. 

 

III. Örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

Hatóságom illetékességét a Korm. rendelet 3.§ (1) bek. a) pontja, valamint 1. mellékletének 3. 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) 

bekezdésében, illetve az 5. sz. melléklet I. táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. 

rendelet 72. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe. 

 

IV. A termőföld mennyiségi védelmével kapcsolatos szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

A tervezett beruházással érintett Akasztó külterület 0228/9, /11, /12, /15, /16 helyrajzi számú területeken 

öntözéses szántóföldi kultúra létrehozását tervezik. 

 

A benyújtott dokumentáció szerint a tevékenység során meglévő öntözőrendszer elemei kerülnek 

használatra, a tervezett 11,0531 ha nagyságú mezőgazdasági terület öntözéséhez kiviteli munkálatok 

elvégzése nem szükséges, termőföldnek minősülő területen állandó jelleggel új berendezés nem kerül 

elhelyezésre. Az öntözés feltételeinek megteremtésével a művelés feltételei javulnak, az átlagosnál gyengébb 

minőségű termőföld terület intenzív mezőgazdasági termesztés céljára válik alkalmassá. A kivitelezés 

termőföld időleges más célú hasznosítása nélkül megvalósítható. A tervezett tevékenység működő 

mezőgazdasági vállalkozáshoz kapcsolódik, annak fejlesztését, korszerűsítését szolgálja, a kivitelezés a 

szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását lényegesen nem akadályozza. A tervezett 

beruházás megvalósítása jelentős termőföldvédelmi érdekeket nem sért, ezért a szakhatósági hozzájárulást 

feltétel nélkül megadtam. 

 

A szakvéleményt a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, az 5. számú melléklet I. táblázat 7. 

sora, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 2. § 5., 15., 19. pontjai, a 7., 8. §-a, a 

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

(XII.25.) Korm. rendelet 3. §-a szerinti eljárásához adtam ki. Az ingatlanügyi hatóság kijelölését a 

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

Korm. rendelet 36. § c) pontja, illetékességét a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja állapítja meg. 

 

* 

 

A szakhatóságot Kr. 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2017. október 25. napján. 

  

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

Hatósági Osztálya szakhatósági állásfoglalását 35300/5842-1/2017. ált. számon 2017. november 3. napján 

adta meg, az abban foglaltakat a határozat rendelkező részében előírtuk. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

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

Főosztálya (Kecskemét) 114943-1-4/2017. azonosítási számon a DAVIÉP Kft (6500 Baja, Rókus u. 13/B.) 

által elkészített, „ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ 6221 Akasztó, 0228/9, 11, 12, 15, 16 hrsz. 

alatti területeken, 11,0531 ha esőztető öntözőtelep kialakításához” c. dokumentáció alapján az előzetes 

vizsgálati eljárásban szakhatóságként megkereste az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot, a 

környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bek. szerint, a 5. sz. melléklet II. táblázat 3. pontjában foglalt 

szakkérdések tekintetében. 
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A DAVIÉP Kft (6500 Baja, Rókus u. 13/B.) által elkészített, és az engedélyező hatóság által elektronikusan 

rendelkezésünkre bocsátott (elérhetőség: https://is.gd/AM5Hbj) előzetes vizsgálati dokumentáció, valamint 

okirattári nyilvántartásunk alapján az alábbiakat állapítottuk meg: 

 

Németh György – 6221 Akasztó, Bocskai u. 2. – az Akasztó külterületén lévő 0226/4, 0226/7-8, 0228/10, 

0228/13-14. hrsz. alatti ingatlanokon létesített 25 hektár nagyságú esőztető öntözőtelepet és annak járulékos 

berendezéseit a 35300/5041-12/2017.ált. számú, V/2724 vízikönyvi számú, 2017. október 24-én kiadott 

vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelteti.  

A vízjogi üzemeltetési engedély 2022. október 31-ig hatályos. 

Az engedélyes az öntözéses mezőgazdasági termelésbe be kívánja a meglévő öntözőtelep közvetlen 

szomszédságában lévő területeket is. 

A szántóföldi termelésbe bevont területek az Akasztó 0228/9, 11, 12, 15, 16 hrsz-ú ingatlanokat érintik. 

A tervezett –jelen engedélyeztetés tárgyát képező- öntözéssel érintett ültetvény nettó területe: 11,0531 ha 

A meglévő 25,0 ha-os öntözőtelep bővítése, további 11,0531 ha-os területtel valósul meg. 

Az új öntözőterületek bevonásával az összefüggő öntözőtelep területe Σ 36,0531 ha lesz. 

 

A bővítendő öntözőtelep vízkivételét a korábbi engedélyekben már szereplő Kiskunsági Főcsatorna 2+501 

cskm szelvényéből kívánják biztosítani. 

Az öntözőtelep vízigénye (100 mm/ha.év víznormával számolva): 

 Jelenlegi engedélyezett: 25.0000 m
3
/év 

 Bővítmény:   11.0531 m
3
/év 

Összesen:   36.0531 m
3
/év 

 

Az öntözőtelep bővítését követően a teljes területhez szükséges vízigény (36.0531 m
3
/év) a Kiskunsági-

főcsatornában rendelkezésre áll, vízkormányzással biztosítható. 

A főcsatorna vízügyi kezelőjének –Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Baja, Széchenyi u. 2/c.- 

üzemeltetői/kezelői nyilatkozatát az előzetes vizsgálati dokumentációhoz mellékelték. 

 

A tervezett 11,0531 ha nagyságú mezőgazdasági terület öntözéséhez kiviteli munkálatok elvégzése nem 

szükséges, mert a vízmennyiséget a meglévő 10 db, 6”-os hidránsról fogja biztosítani az engedélyes, a 

megfelelő öntözési ciklus figyelembevételével. 

A hidránsokról az új területek öntözése a meglévő 2 db RAINSTAR E21 110-400 típusú öntöződobbal fogják 

végezni. 

 

A tervezett öntözési tevékenység megvalósításához szükséges berendezések: 

 Vízkivételi mű, helye: Akasztó 0199 (KÖF) és 0228/8 hrsz. (meglévő, a KÖF a Magyar Állam 

tulajdonában és az ADUVÍZIG kezelésében, a vízkivételi akna az engedélyes tulajdonában van, a 

35300/5041-12/2017.ált. sz. határozattal kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel engedélyezett.) 

 

 Terepszint alá telepített 750 fm , DN 160 mm KPE gerincvezeték, helye: Akasztó 0226/4, 7, 8, 

0227, 0228/9 hrsz. (meglévő, az engedélyes tulajdonában van, a 35300/5041-12/2017.ált. sz. 

határozattal kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel engedélyezett.) 

 

 10 db 6”-os hidráns helye: Akasztó 0226/4, 7, 8, 0227, 0228/9 hrsz. (meglévő, az engedélyes 

tulajdonában van, a 35300/5041-12/2017.ált. sz. határozattal kiadott vízjogi üzemeltetési 

engedéllyel engedélyezett.) 

 

 2 db RAINSTAR E21 110-400 típusú öntözőberendezés (meglévő, az engedélyes tulajdonában 

van, a 35300/5041-12/2017.ált. sz. határozattal kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel 

engedélyezett.) 

 

 Mezőgazdasági erőgép (meglévő, az öntöződob szállításához szükséges, az engedélyes 

tulajdonában van) 

 

 

https://is.gd/AM5Hbj
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Vízbázis védelem, árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások: 

A meglévő és a tervezett öntözőtelep a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozik, tekintettel arra, hogy az 

öntözéses gazdálkodásba bevont ingatlanok nem érintenek sem üzemelő, sem távlati vízbázis védőterületét, 

védőövezetét. 

 

Jelen engedélyeztetés tárgyát képező öntözőtelepi bővítés nagyvízi medret, illetve a nagyvízi meder, a parti 

sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról valamint a 

folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról 

szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rend. 2.§ (3) bekezdése alapján felszíni vízfolyás parti sávját nem érinti. 

 

Vízvédelem 

A tervezett öntözőtelep bővítés után az állandó vízfolyásból kitermelésre kerülő, összesen 36.0153 m
3
/év 

vízmennyiség, felszíni vízre gyakorolt környezeti hatása létező, de elviselhető terhelést okoz a felszíni vízben, 

illetve az abban lévő életközösségekben. 

 

A vízigény a mezőgazdasági művelés alatt álló területen a párolgási veszteségek pótlását és a termesztett 

növények vízigényét hivatott biztosítani. A növények a területre kiöntözött vizet életfeltételeik biztosítására 

fordítják, felvéve ezen keresztül a tápanyagpótlásra a területre kijuttatott anyagokat is. Túlönözés nem 

következik be, ezért a tápanyagok káros bemosódása sem történik az öntözési tevékenység végzése során. 

A tevékenység végzésének felszín alatti vízre nincs környezeti hatása. 

 

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a tervezett öntözési tevékenység a felszíni 

és felszín alatti vizek minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, az árvíz és a jég 

levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol, ezért a szakhatósági hozzájárulását 

előírással megadta. 

 

A fentiek alapján a vízügyi/vízvédelmi hatóság előírások mellett hozzájárult az előzetes vizsgálati eljárást 

lezáró határozat kiadásához.  

 

Az Igazgatóság hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. sz. melléklet II. 

táblázata, illetékességét a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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

 

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

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

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

 

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

 

* 

 

Várható környezeti hatások: 

 

Természet- és tájvédelem 

 

A vízi létesítmény által érintett Akasztó, külterületi ingatlanok védett természeti területnek nem részei, 

ugyanakkor az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 

8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.), valamint az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 

KvVM rendelet) 1. számú mellékletének 8.7.1. pontja és 5. számú mellékletének 8.12.1. pontja alapján a 

Kiskunsági szikes tavak és az Őrjegi turjánvidék elnevezésű, HUKN10002 azonosítószámú, különleges 

madárvédelmi, valamint a Felső-kiskunsági szikes tavak és Mikla-puszta elnevezésű, HUKN20009 

azonosítószámú, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési, Natura 2000 területek részei. 

 

A Felső-kiskunsági szikes tavak és Mikla-puszta elnevezésű, HUKN20009 azonosítószámú, kiemelt 
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jelentőségű természetmegőrzési, Natura 2000 terület jelölő élőhelyei: Pannon szikes sztyeppék és mocsarak, 

Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) fontos 

orchidea-lelőhelyei, Síksági pannon löszgyepek. Jelölő fajok: kisfészkű aszat, pusztai gyalogcincér, 

szivárványos ökle, vöröshasú unka, mocsári teknős, közönséges tarajosgőte, vidra, közönséges ürge. 

 

Az Nkr. 4. § (1) bekezdése alapján „a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az 

azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott 

élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a 

Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 

feltételeinek biztosítása”. 

 

Az Nkr. 10. § (1) bekezdése alapján „Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, 

amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem 

feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy 

beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak – a 

tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez 

viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra 

figyelemmel – vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének 

alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi 

helyzetére gyakorolt hatásokat.” 

 

A Nkr. 10. § (7) bekezdése alapján „A terv akkor fogadható el, illetve a beruházás akkor engedélyezhető, ha 

a hatásbecslés alapján megállapítható, hogy az a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. 

számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére, illetve a Natura 

2000 területre kedvezőtlen hatással nem jár, továbbá – a 4. § (1) bekezdésre figyelemmel – nem ellentétes a 

jelölés céljaival.” 

 

A hatóságunk 2017. október 25-én a BK-05/KTF/4927-8/2017. iktatási számú (KTFO-azonosító: 114943-1-

6/2017.) értesítésével megkereste a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: KNPI) – mint a 

védett és fokozottan védett természeti értékek és területek, valamint Natura 2000 területek természetvédelmi 

kezelőjét, amely a 2017. november 3. napján érkezett, 2618-2/2017. iktatószámú kezelői nyilatkozatában az 

alábbiakról nyilatkozott: „Tekintettel arra, hogy az öntözőtelep tervezett bővítése nem veszélyezteti a Natura 

2000 területek jelölő fajait és élőhelyeit, Igazgatóságunk az öntözőtelep bővítése ellen kifogást nem emel.” 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció mellékleteként benyújtásra került a Natura 2000 hatásbecslési 

dokumentáció, amely tartalmazza, hogy a terepi bejárás során a tervezett terület illetve annak közvetlen 

környéke szántó művelési ágú és a valóságban is szántó hasznosítású, így nem része valamely jelölő 

élőhelynek. A jelölő fajok közül a terület jellegéből adódóan a kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum), a 

fokozottan védett pusztai gyalogcincér (Dorcadion fulvum cervae) és a fokozottan védett ürge 

(Spermophilus citellus) nem fordul elő a tervezett területen, illetve a közvetlen környékén, így a rájuk 

gyakorolt hatás semleges. A védett molnárgörény (Mustela eversmanni) populációváltozására az élőhely 

jellege, valamint a faj hatalmas mozgáskörzetéből adódóan a tervezett beruházás nincs közvetlen hatással. A 

Natura 2000 területen előforduló jelölő madárfajok közül, melyek potenciálisan, mint vonuló fajok 

előfordulhatnak az érintett területen, a rájuk gyakorolt hatások szintén semlegesek, mivel a jelenlegi 

állapotokhoz képest nem várható többletzavarás. Az öntözőtelep területe a szántó művelési ág jellegéből 

adódóan egyébként sem tekinthető a jelölő madárfajok érdemi fészkelő helyének, így potenciális fészkek 

sem kerülnek megsemmisülésre. Ugyanakkor a kivitelezést célszerű a vegetációs időszakon kívül végezni, 

mikor ezen fajok nagy része már egyébként sem tartózkodik a térségben. A mocsári teknős (Emys 

orbicularis) állományaira a vízkivétel kismértékű zavaró hatással lehet, védelmi intézkedés nem indokolt. A 

védett dunai tarajos gőte (Triturus cristatus dobrogicus), és vöröshasú unka (Bombina bombina) 

állományaira elsősorban a beruházás kivitelezési földmunkálatai lehetnek hatással, ezért megfelelő előzetes 

beavatkozásokkal, védelemmel és megfelelő időszakban történő kivitelezés javasolt. 

 

Mivel az engedélyezési eljárásban benyújtott Natura 2000-es hatásbecslés sem állapított meg az élőhelyekre 

és a jelölőfajokra gyakorolt jelentős negatív hatásokat, a kivitelezési munkálatok várható hatásterülete is 100 

m-en belül marad a kismértékű zavarás, ami főként zaj szempontjából jelentkezik, ezért az engedély 

kiadásának táj- és természetvédelmi akadálya nincs. 
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A fentiek alapján a tervezett tevékenység természetvédelmi közérdeket nem sért – tekintettel arra, hogy a 

tervezéssel érintett ingatlan antropogén hatásoknak kitett, erősen bolygatott terület, ahol megőrzésre 

alkalmas jelölő élőhely nem található, továbbá az ingatlan nem ismert jelölő faj előfordulási helyeként – 

várhatóan nem okoz jelentős negatív változást a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló fajok és 

élőhelyek tekintetében, természetvédelmi szempontból támogatható a beruházás, nem ellentétes a kijelölés 

céljaival, ezért a Nkr. 10. § (7) bekezdése szerint engedélyezhető. 

 

Földtani közeg védelme 

 

A talaj elsősorban az öntözőberendezés, a munkagépek, és a szállítójárművek taposó hatása által érintett. A 

telepítés során a talajszerkezet megváltozik, egyes rétegei összekeverednek, tömörödnek, a hatás azonban 

csak lokális jellegű. Annak ismeretében, hogy a bővítésre szánt területen kiviteli munkálatok elvégzése nem 

szükséges, az öntözési tevékenység során többlet talajterhelés nem merül fel. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás a földtani közeg védelme szempontjából nem 

gyakorol jelentős mértékű kedvezőtlen hatást, környezetvédelmi szempontból tartós, vissza nem fordítható 

károsodás nem következik be a földtani közegben. 

 

A talaj esetleges szennyeződése a munkagépek, szállítójárművek meghibásodása esetén, a 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 a 

járművek, berendezések, munkaeszközök folyamatos karbantartásával, üzemelési utasítások maradéktalan 

betartásával biztosítható. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

 

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

rendelet hatálya alá tartozik. 

 

Az ingatlanok közvetlen környezetében mezőgazdasági területek helyezkednek el. A legközelebbi zajtól 

védendő létesítmények Akasztó belterületén, az öntözőteleptől kb. 430 m-re található lakóépületek. 

 

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 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. mellékletben 

meghatározott határértékeket nem éri el. A hatásterületen belül nincs zajtól védendő épület vagy védett 

terület. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

 

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

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

tevékenység légszennyezőanyag kibocsátásának közvetlen hatásterülete a bővítéssel érintett terület közvetlen 

környezete, valamint a szállítási útvonalak. 

 

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

minőségében jelentős változást várhatóan nem eredményez. 

 

A tervezett tevékenység során engedélyköteles légszennyező pontforrás nem létesül. 

 

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

dokumentáció alapján a beruházás helyszínén található eszközöket, folyamatokat az éghajlatváltozás 

feltehetően nem befolyásolja. A mezőgazdasági termékek (beleértve a saját előállítású termékeket és a 

vásárolt közbenső vetőmagokat), illetve a termelési tényezők (munkaerő, víz, energia) mennyiségét, 

minőségét és árát az éghajlatváltozás negatívan befolyásolhatja. Az éghajlatváltozás az öntözéses 

mezőgazdasági tevékenység által előállított termékek iránti keresletre hatással lehet. 
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A tevékenység során vizsgált hatótényezők várhatóan nem váltanak ki éghajlatváltozást előidéző 

folyamatokat az egyes környezeti elemek tekintetében. 

 

A tevékenység a környezetére levegővédelmi szempontból számottevő kockázatot várhatóan továbbra sem 

jelent a szervezési és technikai intézkedések betartása mellett. 

 

Hulladékgazdálkodás 

 

Az öntözőberendezések és az erőgép üzem közbeni szükséges karbantartását szakszerviz végzi. A javítási 

munkák során esetlegesen keletkező hulladékok elszállításáról és ártalmatlanításáról a szervizelést végző 

vállalkozó gondoskodik. A tervezett öntözőtelep kialakítása, üzemeltetése és felhagyása során hulladék 

keletkezésével nem kell számolni. 

 

* 

 

Hatóságunk 2017. október 25. napján – figyelemmel a Rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi 

jogsegély keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.  

 

Akasztó Község Jegyzője 2017. november 14-én érkezett, 2732-2/2017. iktatási számú levelében az 

alábbiakat nyilatkozta. 

 

„Fenti számú megkeresésével kapcsolatban nyilatkozom, hogy Németh György nevében Havassy Sándor-

Akasztó, külterületi szántóterületen található öntözőtelep bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati 

dokumentáció elfogadása tárgyában benyújtott kérelmet megvizsgáltam, a kérelemben jelölt Akasztó 

0228/9,11,12,15 és 16 hrsz-ú területeken folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati rendelet nem rendelkezik. 

 

A kérelemben feltüntetett földrészlete Akasztó Község Ónkormányzat Képviselő-testületének a többször 

módosított 9/2008. (V.13.) rendeletével elfogadott Akasztó Község Településrendezési Terv szabályozási 

terv része, mely a fenti hrsz-ú területeket Má-2 jelű övezetébe sorolja. 

 

A tervezett tevékenység nem ellentétes Akasztó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. 

(V.13.) számú rendeletével elfogadott Településrendezési Terv és a helyi építési szabályzat előírásaival 

(továbbiakban: HÉSZ), ezért a nyilatkozatot fentiek szerint adtam meg.” 

 

* 

 

A hatóságunk 2017. október 25-én a BK-05/KTF/4927-9/2017. iktatási számú (KTFO-azonosító: 114943-1-

8/2017.) értesítésével megkereste az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot (6500 Baja, Széchenyi I. u. 

2/C.) – a továbbiakban: Igazgatóság – mint a tárgyi eljárásban megjelölt hatásterület és öntözőtelep 

bővítésének tekintetében illetékes vízügyi igazgatási szervet. 

 

A 2017. november 13. napján megküldött, 1991-005/2017. iktatási számú nyilatkozatuk alapján az 

Igazgatóság a 2017. október 16-án kelt nyilatkozatukban a tárgyi öntözőtelep bővítéséhez hozzájárult. 

 

* 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban a BK-05/KTF/4927-3/2017. (KTFO-azonosító: 114943-1-

1/2017.) számú végzésével függő hatályú döntést hozott, amelyhez joghatások nem fűződnek tekintettel arra, 

hogy a környezetvédelmi hatóság 2017. december 18. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

A fentiek alapján megállapítottuk, hogy a tervezett beruházás 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 a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartjuk 

indokoltnak. 
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A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében tájékoztatta az ügyfelet, hogy a Rendelet 5. § 

(2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 

66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tevékenységet 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. 

 

Az ügyintézési határidő lejártának a napja: 2017. december 18. 

 

Hivatalunk jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése értelmében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül 

hivatalában és honlapján – nyilvánosan közzéteszi. 

 

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

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

szövegének nyilvános közzétételéről. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

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

mellékletének 35. pontja alapján határoztam meg. 

 

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

 

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

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2017. december 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják: 

1. Németh György (6221 Akasztó, Bocskai u. 2.)  tv. 

2. Havassy Sándor (6500 Baja, Görgey Artúr u. 6.)       tv. 

3. Akasztó Község Önkormányzat Jegyzője (6221 Akasztó, Fő u. 40.)    kifüggesztésre, külön levéllel, tv. 

4. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

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

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

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

6. BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

(6300 Kalocsa, Városház u. 1.)      HKP 

7. BKMKH Kiskőrösi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 

(6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos út 16.)  foldhivatal.kiskoros@bacs.gov.hu - elektronikus úton 

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

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                   HKP 

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

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

10.    ADUVIZIG (6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/C.)                 tájékoztatásul, HKP 

11.    KNPI (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.)                  tájékoztatásul, HKP 

12.    Hatósági Nyilvántartás 

13.    Irattár 
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