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H A T Á R O Z A T 
 

 

Az AGROBISNIS Kft. (6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 28.) által meghatalmazott Végh & Végh MKT Kft. 

(9500 Celldömölk, Sági u. 43.) ügyvezetője, Végh Szilárd által 2018. szeptember 5-én előterjesztett – a 

Jánoshalma 0342/13 hrsz.ú ingatlanon tervezett pulykatartó tevékenységre vonatkozó – előzetes vizsgálati 

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

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

25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. sz. melléklet 6. a) pontja – „Intenzív állattartó telep 

(amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) baromfitelepnél 100 számosállattól broilerek számára” – 

minősül, azonban feltételezhetően nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység 

megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni. 
 

A tevékenység végleges vízjogi létesítési, -üzemeltetési engedélyek birtokában kezdhető meg.  

 

Szakkérdés vizsgálata 

 

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

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

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

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

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

 A tevékenység végzése nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű terhelésével, amely 

légszennyezést okoz, vagy határértéken felüli légszennyezettséget idéz elő, és a lakosságot zavaró 

bűzzel terheli. 

 Az üzemi létesítményből származó zaj a védendő homlokzatoknál nem haladhatja meg a vonatkozó 

határértékeket.  
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 A tevékenység során keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtését zárt és 

fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy 

csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti.  

 A veszélyes hulladékokkal történő tevékenység (gyűjtés) során törekedni kell az egészségügyi 

kockázatok minimalizálására, a gyűjtést zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely 

megakadályozza a szétszóródást és/vagy csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti. 

Elszállításuk szakvállalkozóval történhet. 

 A munkavállalókat érő kémiai és biológiai kockázatok tekintetében munkahelyi kockázatértékelésben 

feltártak alapján folyamatosan végre kell hajtani a szükséges kockázatkezelési intézkedéseket.  

 A baromfitelepen a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében legalább 

évenként két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni/végeztetni. Folyamatos irtással és a tenyészőhelyek 

alkalmatlanná tételével kell védekezni a házi legyek elszaporodása ellen. 

 

II. Termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően:  

 Az előzetes vizsgálati dokumentációt talajvédelmi szempontból elfogadom.  

 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

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

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

közlése szükségtelen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kiszabását vonja maga után. 

 

IV. Termőföld mennyiségi védelmének követelményeire kiterjedően:  

 A kivitelezési munkák végzése termőföld igénybevételével nem jár, így földvédelmi eljárást nem kell 

lefolytatni, mivel a Jánoshalma 0342/13 hrsz-ú ingatlan az ingatlan- nyilvántartásban művelés alól 

kivett területként, gazdasági épület és udvar megnevezéssel szerepel. 

 A beruházás kivitelezése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a beruházás tárgyát képező 

ingatlanokkal szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység 

ne akadályozza. 

 Amennyiben a más célú hasznosítás termőföldet érint, az ingatlanügyi hatóság engedélye szükséges a 

beruházás kivitelezéséhez. A más célú hasznosítás lehet időleges vagy végleges más célú hasznosítás a 

beruházás céljától függően. 

 Mivel az érintett ingatlant az átlagosnál jobb minőségű szántóföldek veszik körül, a más célú 

hasznosításnak helyhez kötöttségét igazolni szükséges, amennyiben a környező termőföldek 

igénybevétele elengedhetetlen például földgáz- vagy áramellátás kiépítésének céljából.  

 A termőföld más célú hasznosítása az ingatlanügyi hatóság hozzájárulása nélkül engedély nélküli más 

célú hasznosításnak minősül, amely földvédelmi bírság és járulék kiszabásával jár, továbbá 5 évig az 

igénybevevő termőföld tulajdonjogát és használatának jogát nem szerezheti meg. 

 

 

Szakhatósági állásfoglalás 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/4020-1/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 
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„Az AGROBISNIS Kft. (6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 28.) kérelmező megbízásából a Végh & Végh MKT 

Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43.) által megküldött, a Jánoshalma, 0342/13 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 

pulykatartó tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati tervdokumentáció alapján az előzetes vizsgálati 

eljárást lezáró határozat kiadásához –vízügyi, vízvédelmi szakhatósági hatáskörben - előírás nélkül 

hozzájárulok.  

 

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 az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az 

eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.” 

 

* 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

ellátott fellebbezésnek van helye. 

 

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

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

 

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

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

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

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

feltüntetni jelen határozat számát. 

 

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

véglegessé válik. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

Végh Szilárd a VÉGH & VÉGH Munka-, Környezet-, és Tűzvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság ügyvezetője, az AGROBISNIS Kereskedelmi, Szolgáltató és Értékesítő Korlátolt 

Felelősségű Társaság képviseletében 2018. szeptember 5-én a Jánoshalma 0342/13 hrsz.ú ingatlanon 

tervezett pulykatartó tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása tárgyában 

kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál. 

 

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 – Jánoshalma település vonatkozásában a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el. 
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Az engedélyt kérő azonosító adatai: 

 

Teljes név: AGROBISNIS Kereskedelmi, Szolgáltató és Értékesítő Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Rövid név: AGROBISNIS Kft. 

Székhelye:    6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 28. 

TEÁOR száma:   0147 

KSH szám:   11039079-0111-113-03  

Adószám:   11039079-2-03 

Az engedélyes KÜJ száma: 100 440 124 

 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítők adatai: 

Neve: Végh Szilárd, környezetmérnök, környezetvédelmi szak-mérnök (Végh & 

Végh MKT Kft.) 

(SZKV-1.1, SZKV-1.2., SZKV-1.3., SZKV-1.4.; 18-0555) 

Címe: 9500 Celldömölk Akácfa utca 11. 

 

Neve: Horváth Dóra, környezetgazdálkodási agrármérnök (Végh & Végh MKT 

Kft.) 

 

Neve: Reményi Tamás, környezetmérnök  

(SZKV-1.1, SZKV-1.2., SZKV-1.3.; 19-01035) 

Címe: 8500 Pápa Korona utca 32. 4. em. 10. 

 

Neve: Mesterházy Attila, élővilágvédelmi (SZTV) és tájvédelmi (SZTjV) szakértő  

(SZ-0060/2012., 14/420-2/2010.) 

 

* 

 

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

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

megindításáról hirdetményi úton értesítette. 

 

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

szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokkal – közhírré tétel céljából – 2018. szeptember 10. napján 

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

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

 

* 

 

Szakkérdések indokolása 

 

I. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

A dokumentációt áttanulmányozva megállapíttottam, hogy 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 Agrobisnis Kft. tevékenysége, a fenti 

kikötések betartása esetén, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelete 5. § (1) - (2) bekezdése, az 

ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelete 3. § 

(2) bekezdés a) és c) pontjában és (3) bekezdésében, a személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. § (1) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi 
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CLXXXV törvény II. fejezet 6. § (1) – (3) bekezdésében, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) - g) 

pontjában, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 14-16. §, és 28-29. §-iban, a levegő 

védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete 4. §-ában és 5. § (1) – (3) bekezdéseiben, a 

környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) 

bekezdése és 12. §-ában, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelete 1. sz. mellékletében és 2. sz. mellékletében, a fertőző 

betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. 

(VI.3.) NM rendelet 9. § (1) pontjában és a 4. sz. melléklet 3. és 7. pontjában (jogszabályokban) szereplő, 

vonatkozó előírásoknak megfelel. 

 

Szakmai álláspontomat, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi faladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 13 § (1) bekezdésében meghatározott 

hatáskörben, a 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) bekezdésében megállapított illetékesség alapján adtam meg. 

 

 

II. Növény és talajvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

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

13. § f) pontja, valamint a 14. § (4) bekezdése állapítja meg. A talajvédelmi szakkérdésben történő 

közreműködés a 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet I. táblázat 

B oszlop szerint történik.  

 

III. Örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

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

Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 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 88. §-ban 

felsorolt szempontokat vettem figyelembe.  

 

IV. Termőföld mennyiségi védelmének követelményeire vonatkozó szakkérdés indokolása:  

 

A tervezett beruházás földvédelmi érdeket nem sért, a termőföld mennyiségi védelme szempontjából 

akadálya nincs. 

 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Tftv.) 2. § 19. pontja kimondja, 

hogy „termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban 

szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van 

nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül;” 

 

A Tfvt. 2. §
 
5. pontja szerint „földvédelmi eljárás: az ingatlanügyi hatóság által, ügydöntő hatóságként vagy 

szakhatóságként lefolytatott olyan hatósági eljárás, amely a termőföld mennyiségi védelmének érvényre 

juttatására, illetve a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére irányul;” 

 

A Tfvt. 9. §
 
(1) bekezdése kimondja, hogy „termőföld más célú hasznosításának minősül: a termőföld olyan 

időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra 

időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik.” 

 

Amennyiben kérdése merülne fel, kérem, forduljon bizalommal dr. Rábl Szabolcs földügyi 

szakügyintézőhöz (tel.: 79/795-094). 
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A járási hivatal hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 383/2016. (XII.2.) kormányrendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 36. §. c. és 37 § 1. bekezdése és a 

Tfvt. 7. §. (1) bekezdése szabályozza, míg illetékességét a Korm. rendelet 3. §. 3 bekezdés c) pont és 1. 

melléklete, valamint az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII.2.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. melléklete alapozza meg. 

 

* 

 

A szakhatóságot a Kr. 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2018. szeptember 10. napján. 

  

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

Hatósági Osztálya szakhatósági állásfoglalását 35300/4020-1/2018. ált. számon 2018. szeptember 21. napján 

adta meg. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

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

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 116885-2-3/2018. ügyiratszámú megkeresésében a 

területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte az AGROBISNIS Kft. (6440 

Jánoshalma, Kölcsey u. 28.) kérelmező által a Jánoshalma, 0342/13 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 

pulykatartó tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban.  

 

A vízügyi hatóság a Végh & Végh MKT Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43.) által készített  elektronikusan 

csatolt előzetes vizsgálati dokumentáció és a  rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította 

meg: 

 

Az  AGROBISNIS Kft. (6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 28.)  a Jánoshalma, 0342/13 hrsz. alatti ingatlanon 

meglévő és jelenleg üresen álló 2 db ólban pulyatartó tevékenységet tervez. A tervezett tevékenység a 2 

ólban, mint önálló telephelyen tartani tervezett állatszám alapján (10.800 db vágópulyka) a környezeti 

hatásvizsgálatról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 6. pontja alapján a 

környezetvédelmi hatóság megkeresése szerint előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásra kötelezett.  

 

 

A tervezett tevékenységet egy már meglévő telephelyen – az AGROPRODUKT Növénytermesztő és Értékesítő 

Kft. – telephelyén belül, a 7. és 8. üres istállóban kívánják folytatni. Az istállókat bérleti szerződés alapján 

használják.  

 

Az AGROPRODUKT Kft. a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály által 56663-7-11/2016. számon kiadott egységes környezethasználati engedély alapján folytat 

nagylétszámú állattartó (pulyka) tevékenységet a 

tervezett tevékenységgel azonos ingatlanon. A 7-8. számú istállók maximális kapacitása: 10 800 férőhely 

(vágó pulyka). 

 

A kérelmező a meglévő 2 istállóban hízópulyka nevelését végzi majd. Az állatok 42 napos korukban kerülnek 

a telepre, ahol kiépített automata rendszer (etető, itató, megfelelő hőmérsékleten tartó) található, mely 

megfelelő körülményeket teremt az állatok számára. A pulykák alá alom kerül (szalma). A pulykák körülbelül 

21-22 hetes korukban kerülnek el a telepről. Ekkor végzik az épületek kitrágyázását. 

 

Vízellátás 

 

A pulykák vízigényét a telepen található rétegvíz kutakból biztosítják, melyhez hidroglóbusz 

tartozik. A kút rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel melynek száma: 72413-1-7/2010, hatályos 2022. 

szeptember 30-ig.  

 

Az engedélyben 35.040 m
3
/év vízkivétel engedélyezett az Agroprodukt Kft., melynek csak egy részét 

hasznosítja a Kft. Az Agroprodukt Kft. vízátadással biztosítja az Agrobisnis Kft. vízigényét.  
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Az itatást szintén zártrendszerű, osztott vályús típusú itatóval végzik. A 7-8. számú istállóhoz 1-1 db zárt, 

vasbeton szerkezetű szennyvízgyűjtő kapcsolódik. Ezekben a turnusokat követő tisztítás és fertőtlenítés során 

keletkező technológiai szennyvizeket gyűjtik. 

 

Szennyvízelvezetés 

 

A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet zárt vasbeton aknában gyűjtik, majd arra jogosult 

vállalkozóval szennyvíztisztító telepre szállíttatják ártalmatlanításra.  

A víztisztító-vízkezelő rendszer szűrőegységeinek visszaöblítése során keletkező zagyvíz egy 2 kamrás monolit 

vasbeton kialakítású dekantáló medencébe kerül, ahonnan földmedrű szikkasztó árokba kerül. 

 

Az ólak és berendezések mosása, valamint a fertőtlenítése során keletkező technológiai szennyvizet zárt 

vasbeton aknában gyűtik. A mosóvizeket a gyűjtő aknákból szippantást követően a trágyatárolóban tárolt 

almos trágyára locsolják. 

 

Az állattartó épületekből turnusváltáskor kitermelt almos trágyát az ingatlanon meglévő, az Agroprodukt Kft. 

tulajdonát képező 1322 m
2
 alapterületű, 3 db egységből álló, vasbeton tetőszerkezettel és 3,95 m magas 

oldalfalakkal ellátott vasbeton almos trágya tárolóba helyezik a mezőgazdasági hasznosításig, illetve a 

trágyázásra alkalmas időszakban közvetlenül termőföldre juttatják ki.  

 

Csapadékvíz elvezetés 

 

Az épületek tetőfelületi csapadékvizei a telephelyen, az épületek közt található zöld felületeken természetes 

úton elszikkadnak. A telepen kiépített csapadékelvezető rendszer nincs. A viszonylagosan nagy zöld felületek 

biztosítják a csapadék beszivárgását a talajba. 

 

A tervezett baromfitartó tevékenység a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet szerint felszín alatti vizekbe, földtani közegbe szennyezést okozó anyag juttatásával nem jár.  

 

A beruházással érintett ingatlan a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi 

létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján kijelölt üzemelő, illetve távlati 

vízbázis védőterületét, továbbá 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.   

 

A beruházás a vizek természetes lefolyására nincs hatással.  

 

A fentiek alapján az Agroprodukt Kft. által eddig folytatott baromfitartás körülményei a megelőző 

eljárásokból ismertek, és a jelenlegi eljárásban a tevékenység nem változik lényegesen, csak az üzemeltető 

személye, ezért a  vízügyi hatóság előírás nélkül hozzájárult az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 

kiadásához.  

 

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 

(Ákr.) 17.  § -a  alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.  

 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9.fejezet 

9.2 és 9.3 pontja,  valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet II. táblázat 3. pontja, 

illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg. 

 

A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55.§ (1) és (2) bekezdése, valamint a  81. § 

(1) bekezdése alapján hozta meg. 

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55.§ (4) bekezdése zárja ki.” 
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A tervezett tevékenység helye: 

 

A tevékenység végzése a Jánoshalma, külterület 0342/13 hrsz. alatti ingatlanon, már meglévő telephelyen 

(6440 Jánoshalma, Mélykúti út 3.) – AGROPRODUKT Kft. – belül, bérleti szerződés alapján használatba 

vett 2 db állattartó épületben tervezett. A telephely a Jánoshalma-Mélykút településeket összekötő közútról 

közelíthető meg. 

 

Tervezett tevékenység: 

 

A tervezett tevékenység keretében pulykatartási (hízlalási) tevékenységet valósít meg az AGROBISNIS Kft. 

az AGROPRODUKT Kft. telephelyén, a Jánoshalma, 0342/13 hrsz. alatti ingatlan 1,1926 ha területű 

ingatlanrészén bérleti szerződés alapján. A bérbe vett – külön drótkerítéssel körbehatárolt – ingatlanrészen 2 

db (7. és 8. számú) állattartó épület (ól) található 4 légtérrel, 3 600 m
2
 alapterülettel. A bérleti szerződés 

kiterjed továbbá az AGROPRODUKT Kft. trágyatároló 182 m
2
-es területrészére is almostrágya átmeneti 

tárolása céljából. A tevékenység végzéséhez a szükséges közművek rendelkezésre állnak, a közmű-

szolgáltatásokat az AGROBISNIS Kft. az AGROPRODUKT Kft-vel kötött külön megállapodás alapján 

veszi igénybe. A kommunális hulladék és az elhullott állati tetemek elszállítására az AGROBISNIS Kft. 

külön szerződést fog kötni a megfelelő szakcégekkel, az elszállításig történő átmeneti gyűjtést az 

AGROPRODUKT Kft. hulladék és melléktermék gyűjtésére szolgáló létesítményeinek igénybevételével 

oldja meg.  

 

Az állattartó épületekben kizárólag bak pulykák betelepítése, nevelése, hízlalása tervezett. A 2 db állattartó 

épület férőhely kapacitása 10 800 db. A pulyka nevelés 20-22 hetes rotációban történik, amiből 15-16 hét a 

nevelési időszak, 4-5 hét a szervizciklus. Az előnevelt állatok betelepítése 

42 napos korukban történik, átlagos súlyuk ekkor 2,48 kg. Automata etető, itató rendszer látja el az állatokat, 

az épületek hőmérsékletének szabályozása szintén automata rendszer által történik. A tartástechnológia 

mélyalmos (szalma). A hízópulykák elszállítása a telephelyről 21-22 hetes korukban, 18-19 kg-os súllyal 

történik. Elszállítást követően végzik el az állattartó épületek kitrágyázását.  

 

Az állattartó épületekhez egyenként 1-1 db 2,0 m
3
-es mosóvíz gyűjtőaknát és 1 db 3,0 m

3
-es kommunális 

szennyvíz gyűjtőaknát telepítenek. 

 

Várható környezeti hatások 

 

Földtani közeg 

A tervezett tevékenység keretében pulykatartási (hízlalási) tevékenységet valósít meg az AGROBISNIS Kft. 

az AGROPRODUKT Kft. telephelyén, a Jánoshalma, 0342/13 hrsz. alatti ingatlan 1,1926 ha területű 

ingatlanrészén bérleti szerződés alapján. A bérbe vett – külön drótkerítéssel körbehatárolt – ingatlanrészen 2 

db (7. és 8. számú) állattartó épület (ól) található 4 légtérrel, 3 600 m
2
 alapterülettel. Az ólak hullámpala 

tetőfedéssel, téglafallal és betonozott padozattal rendelkeznek.  

 

Az állattartó épületekben kizárólag bak pulykák betelepítése, nevelése, hízlalása tervezett. A 2 db állattartó 

épület férőhely kapacitása 10 800 db. A pulykanevelés 20-22 hetes rotációban történik, amiből 15-16 hét a 

nevelési időszak, 4-5 hét a szervizciklus. Az előnevelt állatok 42 napos korukban telepítik az ólakba, átlagos 

súlyuk ekkor 2,48 kg. Automata etető, itató rendszer látja el az állatokat, az épületek hőmérsékletének 

szabályozása szintén automata rendszer által történik. A tartástechnológia mélyalmos (szalma). A 

hízópulykákat a telephelyről 21-22 hetes korukban, 18-19 kg-os súllyal szállítják el. Elszállítást követően 

végzik el az állattartó épületek kitrágyázását.  

 

Szennyvizek elhelyezése: 

Az állattartó épületekhez egyenként 1-1 db 2,0 m
3
-es mosóvíz gyűjtőaknát, és 1 db 3,0 m

3
-es kommunális 

szennyvíz gyűjtőaknát telepítenek. A mosóvizet (trágyával szennyezett csurgalékvíz) az almos trágyára 

locsolják vissza. A szociális szennyvizet engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítják. 

 

 



9 

 

 

 

 

Trágya kezelés és elhelyezés: 

Az AGROPRODUKT Kft. a Jánoshalma, 0342/13 hrsz. alatti ingatlanon 1 320 m
2
 alapterületű,  

3 500 m
3
 kapacitású vasbeton, tetőszerkezettel ellátott trágyatároló műtárggyal rendelkezik, melynek a 182 

m
2
-es területrészére vonatkozóan megkötött bérleti szerződés értelmében az AGROBISNIS Kft. a telepén 

keletkező almos trágyát átmenetileg elszállíthatja és tárolhatja. A trágyatároló műtárgy 3 db egységből áll és 

mindegyik egységhez külön – külön tartozik egy 4,6 m
3
 kapacitású csurgalékvíz gyűjtő akna. 

 

Vízellátás, szennyvízelhelyezés és monitoring vízilétesítményei: 

A telep vízellátó, szennyvízelhelyező, valamint a monitoring rendszer vízilétesítményei a 72413-5/2010. 

számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek (érv. idő: 2022. szeptember 30.). 

 

Ólak fertőtlenítése: 

A kitrágyázás után portalanítást végeznek, aminek során magasnyomású vízborotvával kitisztítják az ólak 

felületét, majd pedig fertőtlenítést végeznek. Ezt követően bealmoznak, majd meleg ködképzővel 

fertőtlenítőszert jutatnak az épületek légterébe.  

 

Csapadékvíz elvezetés, elhelyezés: 

A telepen keletkező tiszta csapadékvizek az épületek közötti zöldfelületeken elszikkadnak. A telepen 

kiépített csapadékvíz elvezető rendszer nincs. 

 

A tevékenység esetleges felhagyásakor a bontási tevékenység környezeti hatásai – a létesítéshez hasonlóan – 

a létesítmény helyszínén, lokálisan jelentkeznek. A műtárgyak bontási tevékenységét a mindenkor érvényes, 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell végezni. Felhagyást követően, fontos a terület rekultivációja, új 

hasznosítási mód keresése, mely során biztosítani kell, hogy a helyszínen a környezetre ártalmas anyagok, 

így a környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A tervezett tevékenység telepítési fázisában a meglévő állattartó épületekbe a tartási technológia elemeit 

telepítik be, istállónként 1-1 db mosóvízgyűjtő aknát telepítenek, valamint kommunális szennyvíz gyűjtését 

szolgáló aknát létesítenek. Utóbbiak nem járnak építési munkálatokkal, kizárólag tereprendezést, földmunka-

végzést igényelnek. Hulladék képződésével a telepítési fázisban nem kell számolni. A tereprendezés során 

kitermelt szennyezetlen talaj nem válik hulladékká, amennyiben a telephelyen a kivitelezési tevékenység 

során tereprendezésre felhasználásra kerül.   

 

A pulykatartási tevékenység során az előzetes vizsgálati dokumentációban leírtak alapján kizárólag 

kommunális jellegű nem veszélyes hulladék (20 03 01) keletkezik, mintegy 2 tonna/év mennyiségben. A 

hulladék gyűjtése épületenként szilárd burkolaton elhelyezett, a közszolgáltató által biztosított szabványos, 

fedeles műanyag hulladékgyűjtő edényzetben (kuka) történik. A hulladék elszállítását heti gyakorisággal 

szerződés alapján (kezdetben az AGROPRODUKT Kft. szerződése útján közvetetten, később közvetlenül a 

közszolgáltatóval kötött szerződés alapján) közszolgáltató végzi. 

 

Veszélyes hulladék kizárólag az állategészségügyi ellátás során keletkezik. Az AGROBISNIS Kft. veszélyes 

hulladék gyűjtését és elszállításig történő átmeneti tárolását nem tervezi. Az állatállományt ellátó szerződött 

állatorvos megállapodás alapján a keletkező veszélyes hulladékot azonnal elszállítja és gondoskodik annak 

további kezeléséről. 

 

Melléktermékként keletkezik még a tevékenység során elhullott állati tetem, ami állategészségügyi 

jogszabályok alapján nem minősül hulladéknak. Ennek gyűjtését és elszállításig történő átmeneti tárolását 

megállapodás alapján, a telephelyen az AGROPRODUKT Kft. tulajdonában és üzemeltetésében lévő, erre a 

célra szolgáló hűthető, szigetelt épületben végzi az AGROBISNIS Kft. az átvevő (szállító) ATEV Zrt. által 

biztosított zárt, csepegésmentes gyűjtőedényzetben. Várható mennyisége 2 tonna/turnus. 

 

Szintén melléktermékként keletkezik a szervizciklusok alkalmával az állattartó épületek kitrágyázásakor 

almos trágya, amit tilalmi időszakon kívül és megfelelő időjárási körülmények között közvetlenül a szállító 

tehergépjárművekre rakodnak fel és szállítanak el kihelyezés céljából mezőgazdasági területre. Tilalmi 

időszakban mindenkor, valamint tilalmi időszakon kívül kedvezőtlen időjárási körülmények között az almos 
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trágya elhelyezése az AGROPRODUKT Kft. tulajdonában lévő 3 részből álló, összesen 1 322 m
2
 

alapterületű (3 500 m
3
 kapacitású) trágyatároló területéből bérelt 182 m

2
 alapterületű fedett trágyatároló 

részben (~ 500 m
3
 kapacitású) történik.  

 

A tervezett tevékenység a környezetére hulladékgazdálkodási szempontból számottevő kockázatot várhatóan 

nem jelent. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

A létesülő pulykatartó telep Jánoshalma község külterületén, a 0342/13 hrsz. alatti ingatlanon tervezett, a 

telephely teljes területe 21, 63 ha. A területet Jánoshalma-Mélykút településeket összekötő közútról lehet 

megközelíteni. Az ingatlan gazdasági, mezőgazdasági üzemi övezeti besorolású, a területet mezőgazdasági 

hasznosítású területek veszik körül. A vizsgált területen Jánoshalma település ipari és lakossági emissziói, a 

környék mezőgazdasági területeinek diffúz kibocsátásai valamint a vizsgált telephely jelenlegi kibocsátásai 

jelentik az alapállapotot. 

 
A tervezett pulykahizlalási tevékenységet egy már meglévő telephelyen belül kívánják folytatni 2 db eddig 

használaton kívüli istállóban. Az istállókhoz kapcsolódóan istállónként 1-1 db mosóvízgyűjtő akna, 1 db 

szociális épület, illetve a hozzá kapcsolódó kommunális szennyvíz gyűjtését szolgáló akna létesítése 

tervezett. Az istállók betelepítéséhez építési munkálatok elvégzésére nincs szükség. 

 

A tervezett állattartó telep célforgalma üzemelése során várhatóan 1-2 db gépjármű/nap. A telepre történő ki- 

és beszállítás szilárd útburkolattal ellátott szakaszon történik. A telephely közlekedési forgalmának 

kismértékű, időszakos növekedése várható a betelepítés és az állományváltás idején 2-3 nyergesvontató/nap, 

valamint az almostrágya kiszállításakor. Az ingatlanra irányuló célforgalom a környezeti levegő 

minőségében kimutatható változást várhatóan nem eredményez. A pulykahizlalás során képződő almos 

trágya turnusváltásonként közvetlenül tehergépjárműre kerül, majd az AGROBISNIS Kft. által haszonbérlet 

alapján saját tevékenységi körben művelt mezőgazdasági földterületeken kerül hasznosításra. 

 

Az ólak fűtését kis teljesítményű hőlégbefúvókkal biztosítják, kizárólag a téli időszakban, a telepítés körüli 

1. hétben. A szellőztető berendezések – ventilátorok, légbeejtők – összehangolt működését automatizált 

rendszer irányítja. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációban leírtak szerint a pulykatelep levegővédelmi hatásterülete az ingatlan 

határától számított 18 m-es sáv által lehatárolt területre korlátozódik. A levegővédelmi hatásterületen nincs 

védendő épület.  

 

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

 

Az éghajlatváltozás szempontjából a tervezett tevékenység helyszínén található eszközöket, folyamatokat, a 

termelési tényezők (munkaerő, nyersanyagok) minőségét és mennyiségét, valamint a telephelyi célforgalom, 

infrastruktúra megbízhatóságát az éghajlatváltozás feltehetően nem befolyásolja, azonban az előállított 

termékek árát az energiaárak, és nyersanyagok árainak növekedése miatt befolyásolni fogja az 

éghajlatváltozás. 

 

A tevékenység során vizsgált hatótényezők várhatóan nem váltanak ki éghajlatváltozást előidéző 

folyamatokat az egyes környezeti elemek tekintetében. 

 

Az állattartó tevékenység a környezetére, levegővédelmi szempontból számottevő kockázatot várhatóan nem 

jelent, a szervezési és technikai intézkedések betartása mellett. 

 

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 állattartó telep a településtől D-i irányban, kb. 900 m-re található. Az ingatlan közvetlen környezetében 

mezőgazdasági területek helyezkednek el. A legközelebbi zajtól védendő épület a telekhatártól kb. 150 m-re 

van. 
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Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy az ingatlanon folytatott üzemszerű 

tevékenység okozta zajterhelés a legközelebbi zajtól védendő ingatlanoknál a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben 

meghatározott határértékeket nem éri el. A hatásterületen belül (nappal 86 m, éjjel 119 m) nincs zajtól 

védendő épület vagy védett terület. 

 

Táj- és természetvédelem 

A létesítéssel érintett külterületi ingatlan (Jánoshalma 0342/13 hrsz.) nem része országos jelentőségű védett 

természeti területnek, Natura 2000 területnek, természeti területnek érzékeny természeti területnek, valamint 

nem részei a Nemzeti Ökológiai Hálózat elemeinek, egyedi tájérték nem található az ingatlanon. 

A telep víz- és szennyvízhálózata nem csatlakozik természetes, természetközeli vizekhez, vízfolyásokhoz. 

Tekintettel arra, hogy korábban már meglévő telepről (a telep az 1960-as években épült) van szó, ezért az 

ingatan antropogén hatásoknak kitett, degradálódott. A tevékenységgel érintett ingatlanon védett állat- és 

növényfaj előfordulásáról nincs tudomása hatóságunknak. A telephely előzetes vizsgálati dokumentációját 

természet- és tájvédelmi szempontból elfogadjuk, a tervezett tevékenység várhatóan nem jár jelentős 

természeti hatással, ezért nem kérjük hatásvizsgálat lefolytatását. 

 

* 

 

Hatóságunk 2018. szeptember 10. napján – figyelemmel a Rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – az Ákr. 

25. § (1) bekezdése alapján megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.  

 

Jánoshalma Város Önkormányzati Hivatala 2018. október 10. napján érkezett tájékoztatása alapján a tárgyi 

eljárás hirdetménye 2018. szeptember 11. és 2018. szeptember 27. napjai között közzétételre került. Az 

Önkormányzati Hivatal nyilatkozatot nem tett. 

 

* 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban a BK-05/KTF/04575-2/2018. számú végzésével függő 

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

2018. október 22. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

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

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

illetve természetvédelmi szempontból a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat 

elvégzését nem írjuk elő. 

 

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

milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg. 

 

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

 

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

megtámadott döntést hozta. 

 

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

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

 

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

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

szövegének közhírré tételéről. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

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

mellékletének 35. pontja alapján határoztam meg. 

 

A jogorvoslati eljárási díját az FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.  
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A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Rendelet 3. § (1) bekezdése, illetékességét a Kr. 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2018. október 15. 

 

 

 

 

Dr. Borics Attila András 

a járási hivatalvezető helyett eljáró 

járási hivatalvezető-helyettes 

nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

 

1. AGROBISNIS Kft. (6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 28.)                  11039079#cégkapu 

2. Végh & Végh MKT Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43.)                  13173151#cégkapu 

3. Jánoshalma Város Jegyzője  

(6440 Jánoshalma, Béke tér 1.)   – kifüggesztésre, külön levéllel, HKP 

4. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

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

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

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

6. BKMKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

     (6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.)      HKP 

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

     (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                   HKP 

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

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

9. BKMKH Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztály 

(6430 Bácsalmás, Rákóczi út 26.) HKP 

10. Hatósági Nyilvántartás 

11. Irattár 
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