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H A T Á R O Z A T 
 

A DUCK WOW Kft. (székhely: 6230 Soltvadkert, Mátyás király u. 12., KÜJ: 102 646 227, KTJ: 

102 131 931) megbízásából az Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tabán u. 26. I/1.) 

szakértője, Kalmár Krisztián által 2017. január 18-án – a Bócsa 029/20 hrsz. alatti állattartó telepen 

technológiaváltás és kapacitásbővítés tárgyában – benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján 

megállapítom, hogy a tervezett tevékenység, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. 

sz. mellékletének 11. a) pontja – Intenzív baromfitenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára – és 

a R. 1. sz. mellékletének 1. a) pontja – baromfitelepek több mint 85 000 férőhellyel broilerek számára – 

szerint minősül, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálatot és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárást kell lefolytatni és jelen határozat jogerőre emelkedésétől 

számított 2 éven belül a hatóságunkra benyújtani. 

 

A benyújtandó hatásvizsgálati dokumentációnak a R. 6. számú mellékletében szereplő tartalmi 

követelményeknek, az egységes környezethasználati engedély iránti kérelemnek a 8. számú 

mellékletben szereplő tartalmi követelményeknek kell megfelelnie. 

 

A kötelező tartalmi elemeken túl: 

 A dokumentációban ismertetni kell a tevékenység bűzre vonatkozó hatásterületét.  

 Meg kell adni a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés 

szerinti, legalább 300 m nagyságú védelmi övezet kiterjedését helyszínrajzon ábrázolva, mellékelve 

az érintett ingatlanok helyrajzi számát, művelési ágát, tulajdoni lap másolatát, helyrajzi számonként 

a védelmi övezettel érintett terület nagyságát m
2
 területegységben. 
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Szakkérdés vizsgálata: 

 

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

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

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

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

a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az 

emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

1.1. A tervezett technológiaváltás és kapacitásbővítés megvalósítása közegészségügyi szempontból nem 

igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. 

1.2. A projekt megvalósítása során az alábbi feltételek betartása indokolt: 

 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 tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését közegészségügyi kockázatot, 

környezetszennyezést kizáró módon kell végezni. 

 A veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok 

a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne 

szennyezhessék, károsíthassák. 

 A nemdohányzók védelmében folyamatosan biztosítani kell a vonatkozó egészségvédelmi 

követelményeket. 

 A munkavállalókat érő kémiai és biológiai kockázatok tekintetében munkahelyi 

kockázatértékelésben feltártak alapján folyamatosan végre kell hajtani a szükséges 

kockázatkezelési intézkedéseket.  

 A telephelyen 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. 

 A biológiai tényezők szétszóródásának vagy a munkahelyről történő kikerülésének 

elkerülése, illetve megakadályozása érdekében megfelelő intézkedéseket kell bevezetni és 

alkalmazni, melynek keretében a telephelyen engedélyezett fertőtlenítő szereket (személyi,- 

felület,- és eszköz fertőtlenítők) kell alkalmazni. 

 

2. 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. 

 

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

 

 Talajvédelmi szakkérdések tekintetében az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat 

elfogadom. 

 

4.  a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek vizsgálata: 

 

 A "DUCK WOW Kft. Bócsa, külterület 029/20 hrsz. alatti ingatlanon lévő állattartó telepen 

technológiaváltás és kapacitásbővítés" megnevezésű dokumentáció alapján az előzetes vizsgálati 

eljáráshoz termőföld mennyiségi védelmének követelményei szakkérdés tekintetében az 

engedélyezéshez szükséges hozzájárulását megadom. 

 

* 
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Szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztályának 35600/1137-1/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

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

Főosztályának megkeresésére indult szakhatósági eljárásban, Duck Wow Kft. (6230 Soltvadkert, Mátyás 

király u. 12.) részére, a Bócsa, 029/20 hrsz. alatti állattartó telepen technológiaváltás és kapacitásbővítés 

tárgyban indult előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához 

 
szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadom. 

 

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. 

 

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

emelkedik. 

 

 I N D O K O L Á S 

 

A DUCK WOW Kft. megbízásából az Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. szakértője, Kalmár Krisztián 

által 2017. január 18-án a Bócsa 029/20 hrsz. alatti állattartó telepen technológiaváltás és kapacitásbővítés 

tárgyában a R. szerinti előzetes vizsgálati kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz, és kérte az eljárás 

lefolytatását.  

 

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

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

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Bócsa település vonatkozásában a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el. 

 

Az ügyfél hatóságunk 76364-4-6/2017. számú hiánypótlási felhívását (képviseleti jogosultság igazolása) 

2017. február 15-én teljesítette.  

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítette:  

Neve:     Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. 

Címe:     6723 Szeged, Tabán u. 26. I/1. 

 

Tekintettel arra, hogy a dokumentáció anyaga hulladékgazdálkodási és földtani közeg védelmi szempontból 

kiegészítésre szorult, ezért hatóságunk 76364-4-9/2017. számon tényállás tisztázásra hívta fel az ügyfelet, 
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melyet a Kft. megbízásából eljáró Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. szakértője, Kalmár Krisztián 2017. 

március 1. napján teljesített. 

 

A kiegészített dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak. 

 

Az érintett telephely adatai: 

Helyrajzi száma:  6235 Bócsa, Külterület 029/20 hrsz. 

Területe:    7,5329 ha 

Művelési ága:     baromfitenyésztés 

Tulajdonos:    Duck WOW Kft. 

KTJ szám:    102 131 931 

 

A telephely elhelyezkedése: 

A telep az 54. sz. főútról (Soltvadkertről Kecskemét felé haladva), Bócsa település elérése előtti benzinkútnál 

jobbra fordulva az úttól kb. 1000 méter távolságra található. A telep Bócsa község külterületén, kb. 650-700 

m-re Ny-i irányban helyezkedik el. A telephely és környezete a község Általános Rendezési Terve 

értelmében mezőgazdasági övezeti besorolású, ahol állattartással kapcsolatos épületek és az azokhoz 

kapcsolódó építmények létesíthetőek. Bócsa község egy része a Kiskunsági Nemzeti Park területén található. 

A Nemzeti Park szigetszerű területei azonban nem érintik a jelen engedélykérelem tárgyát érintő 

ingatlanokat. 

 

A tervezett tevékenység: 

A tevékenység jelenlegi volumene a számosállat létszám, turnusonkénti 39.456 db vízi szárnyassal 

számolva: 253. A telephelyen 4 fő végzi az állattartási tevékenységet. Az állattartási tevékenység és annak 

körülményei az elérhető legjobb technikával valósultak meg. A jövőben a vízi szárnyasok helyett broiler 

csirkékeket nevelnek. Építési és egyéb beruházás nem történik csak kisebb, jellemzően technológiai 

átalakításokat kell végrehajtani az épületeken belül. Ezen technológiai változtatások nyomán a telephely 

gyakorlatilag alkalmassá válik a broiler csirkék tartására. A korábban nevelni tervezett állatok fajtájának és 

darabszámának, illetve nevelési technológiának ismeretében került meghatározásra a tevékenységet biztosító 

infrastruktúra, mely a jövőben tartani tervezett állatok tartástechnológiájával, igényeivel összeegyeztethető. 

Az épületek elhelyezése az ingatlan adottságainak figyelembevételével történt meg. A korábbi beruházások 

keretén belül 8 db egyforma állattartó épület létesült, egyenként 986,5 m
2
 állattartásra alkalmas hasznos 

alapterülettel, létesült továbbá bálás takarmánytároló és almos trágyatároló is. Az ingatlan É-i részén került 

kialakításra a szociális blokk, és ehhez kapcsolódóan zárt szennyvízgyűjtő medence. A trágya tárolására az 

épületek mellett kialakítandó trágyatárolóban lesz lehetőség. A telep vízellátását egy mélyfúrású kút 

biztosítja, mely a szociális épület közelében található. A telepre való bejutás, az önkormányzat tulajdonában 

levő földútról biztosított, új csatlakozás nem létesül. A nevelőépületek hagyományos építési móddal, tégla 

falazattal és magas tetővel épültek meg, két végén beközlekedési lehetőséggel. A hosszanti oldalfalakon 

szellőző és megvilágító ablakok kerültek beépítésre. A fedett almos trágyatároló épület szerkezete 

vasbetonból készült, a szín felépítménye acél szerkezetű, acéllemezes fedésű, csakúgy, mint a bálás 

takarmánytároló, mely szintén szín jellegű, tartószerkezete acél. A tevékenység tervezett volumene a 

számosállat létszám turnusonkénti 149.948 db broiler csirkével számolva: 660. 

 

Jelenlegi volumen: 

A telephely kapacitása egyidőben 39.456 db vízi szárnyas (elhullás nélküli elméleti adat). A vízi szárnyas 

egyedsúlyának 3,2 kg-ot vettek alapul, így a 39.456 egyed broiler * 3,2 kg/db / 500 kg/számos állat = 253 

számosállat.  

 

Tervezett volumen:  

A telephely kapacitása turnusonként 149.948 db broiler (elhullás nélküli, elméleti adat). A betelepített 

állatokat a szakirodalmi adatok szerint 2,2 kg/egyeddel számítva, a 149.948 egyed broiler * 2,2 kg/db /500 

kg/számos állat = 660 számosállat. 

 

A kapacitásnövekedés számosállatban kifejezve 260 %-os. 
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A tevékenység a R. 2. sz. mellékletének 11. a) pontja – Intenzív baromfitenyésztés, több mint 40 000 férőhely 

baromfi számára – és a R. 1. sz. mellékletének 1. a) pontja – baromfitelepek több mint 85 000 férőhellyel 

broilerek számára – szerint minősül.  

Tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység megfelel a R. 3. számú melléklet 6. pontban szereplő 

tevékenységnek, de az ott szereplő kritériumot nem teljesíti, a környezetvédelmi hatóság a R. 3. § (7) 

bekezdése alapján az ügyfél kérelme alapján folytatta le az előzetes vizsgálati eljárást. 

 

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

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

az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. 

 

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

megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a 

létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény a Bócsai Közös Önkormányzati 

Hivatalban 2017. február 14. napjától 2017. március 2. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan 

észrevétel – a Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal által megküldött tájékoztatás szerint – nem érkezett. 

 

Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

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

környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, mert a technológiaváltás és kapacitásbővítés jelentős 

környezet-egészségügyi terheléssel nem jár, szignifikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő hatással nem 

kell számolni. A szakmai álláspontomban megadott feltételek teljesítése esetén a beruházás 

megvalósításának közegészségügyi akadálya nincs.  

 

Szakmai álláspontomban előírt feltételeket a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 4. § (2), (4), 5. § (1) és 6. § (1) 

bekezdéseiben, a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló, módosított 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdésében,,  a kémiai biztonságról szóló 

2000. évi XXV. törvény 14-21. és 28-29.§-iban, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban, a fertőző 

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

(VI.3.) EüM rendelet 9. § (1) pontjában és a 4. számú melléklet 7. pontjában, a biocid termékek 

előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM 

együttes rendelet 3., és 4. §-ban, valamint a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének 

védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 6. § d) pontjában foglaltak alapján határoztam meg. 

 

Szakmai álláspontomat a környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

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

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

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 

valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. 

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

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

adtam ki. 

 

2. A kulturális örökségre (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy 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-
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Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztálya, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., 76/516-229) 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. 

 

Hatóságom 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 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 496/2016. (XII. 28.) Korm. 

rendelet 72. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe.  

 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tervezett beruházás létesítése és későbbi működése során nem lehet negatív 

hatással a beruházás környezetében lévő és a közvetlenül érintett mezőgazdasági területekre. 

 

A megyeszékhely szerinti járási hivatal talajvédelmi hatósági jogkörét a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § e) pontja, 

valamint a 14.§ (4) bekezdése állapítja meg. A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresés a 71/2015. 

(III. 30) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés figyelembevételével történt. 

 

4. A termőföld mennyiségi védelmének követelményei vizsgálatának indokolása: 

 

Földvédelmi hatáskörben eljárva az ingatlanügyi hatóság az érintett földterület más célú hasznosítását külön 

eljárás keretében korábban engedélyezte. A beruházások megvalósítását követően a változás az ingatlan-

nyilvántartásban feltüntetésre került a következők szerint. A Bócsa külterület 029/20 helyrajzi számú 

földterület kivett (állattartó telep) megnevezésű, 7 ha 5329 m
2
 nagyságú. 

A benyújtott tervdokumentáció szerinti módosítás termőföldnek nem minősülő, művelés alól kivett területen 

valósul meg. A kivitelezés a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását lényegesen 

nem akadályozza. A tervezett beruházás megvalósítása termőföldvédelmi érdekeket nem sért, ezért a 

hozzájárulást a rendelkező rész szerint 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 a Rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2017. február 10-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 

Főosztályának (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) fenti számú, 2017. február 9. napján érkezett 

megkeresésében hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte a Duck Wow Kft. (6230 Soltvadkert, Mátyás 
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király u. 12.) részére, a Bócsa, 029/20 hrsz, alatti állattartó telepen technológiaváltás és kapacitásbővítés 

tárgyban indult előzetes vizsgálati eljárásban. 

 

A vízügyi hatóság részére elektronikus utón rendelkezésre bocsátóit tervdokumentáció alapján az alábbiakat 

állapítottam meg: 

 

A Duck Wow Kft. a Bócsa, külterület 029/20 hrsz-ú ingatlanán már üzemelő állattartó telepén tervez 

technológiaváltást és kapacitásnövekedést végrehajtani. A jelenlegi víziszárnyas nevelésről, almos 

technológiával történő broiler tartásra fog áttérni. Ennek megfelelően az állatállomány darabszáma jelentős 

mértékben változik. A. tevékenység jelenlegi volumene a turnusonkénti 39.456 db vízi szárnyassal számolva: 

253 számosállat. A tevékenység tervezett volumene a turnusonkénti 149.948 db brojlerrel számolva: 660 

számosállat. 

 

A vízellátást fúrt kútról biztosítják. A kút vízjogi engedélyének a száma: TVH-87408-2-9/2014. (mód.: TVH-

87408-3-11/2017). A vízhasználat a telephely dolgozóinak szociális vízhasználatát, az állatok itatóvizét, 

valamint a takarításhoz szükséges vizet fogja jelenteni. Az állattartó épületek vizes takarítása magasnyomású 

berendezésekkel történik, a takarítóvíz az épületekhez kapcsolódó, épületenként 2 db 0,51 m³-es csurgalékvíz 

zsompokba kerül, ahonnan a vizet a trágyára locsolják. A telepen keletkező szociális szennyvizet 10 m³-es 

zárt aknában gyűjtik. A telephelyen 2 db monitoring kutat üzemeltetnek, vízjogi üzemeltetési engedélyének a 

száma: TVH-87410-2-5/2014., érvényességi ideje: 2019. október 31. A csapadékvíz az ingatlanon belül 

elszikkad. A keletkező trágyát 2 db trágyatárolóban gyűjtik elszállításig. Az állattartó épületek illetve a 

trágyatárolók műszaki védelemmel rendelkeznek. 

 

A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján a tevékenység megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe 

tartozó jogszabályi előírásoknak. 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 33/B. § (1) bekezdés alapján hatóságom szakhatósági 

állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül köteles megadni. 

 

A 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. február 17. napján érkezett 

hatóságunkra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

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

Hatóságom a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését. 

 

A vízügyi hatóság illetékességét 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. 30.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet II. táblázat 3. pontjában 

meghatározott szakkérdések vonatkozásában, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.” 

 

* 

 

Várható környezeti hatások: 

 

Természet- és tájvédelem 

A tevékenységgel érintett külterületi ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek 

és Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetét vagy egyedi tájértéket közvetlenül nem érintenek, 

így a tevékenység nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal. 

 

Földtani közeg védelme 

A vízellátást a telken belül a meglévő, és (a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35600/813-

13/2015 ált. számú) vízjogi fennmaradási engedéllyel rendelkező kútról biztosítják.  
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A telepen keletkező szociális szennyvizet a szociális épületek mellett kialakított zárt vízzáró aknákba 

gyűjtik. A szennyvíz elszállítását, szükség szerint egyedi megrendelésre szennyvíz szállító vállalkozás 

szállítja el. 

 

Az állattartó épületek vizes takarítását magasnyomású berendezésekkel végzik. Az ólak takarításkor 

keletkező csurgalékvíz az ólak előtt, a bejáratoknál kialakított zárt vasbeton zsompokban kerül, ahonnan a 

szippantóval a trágyatárolóba szállítják. Minden állattartó épülethez 1 db zsomp létesült. 

 

A 149.948 db állattól származó trágya mennyisége hetente: 32.689 kg. A trágyamennyiség 1 turnusra (7 hét) 

= 32,7 tonna * 7 = 229 tonna. A féléves trágyamennyiség (3 turnus esetében) 3 * 229 = 687 tonna. A telepen 

egy év alatt kb. 1.374 tonna trágya keletkezik. A száraz trágya térfogattömegét 800 kg/m
3
-nek tekintve, a 6 

hónap alatt keletkező, tárolandó trágya mennyisége 858,75 m
3
. A trágya a tárolóban takarásra kerül. A 

telephelyen 2 darab meglévő vízzáró módon szigetelt trágyatároló egyenként 404,64 m
2
 felületű, mely (106 

cm átlagos trágyaréteget feltételezve) alkalmas a 6 hónap alatt keletkező trágyamennyiség betárolására. A 

trágyatárolóból a trágyát értékesítik. A képződő trágyát mezőgazdasági művelésű földterületeken használják 

fel. A trágya értékesítése minden esetben írásos megállapodás alapján történik, így biztosítható, hogy a 

trágya felhasználása ellenőrzött körülmények közt kerüljön hasznosításra. Szerződéseket, megállapodásokat 

a kérelmező a használatbavételi engedélyezési eljárás megkezdéséig beszerzi. 

 

A telephely környezeti hatásainak nyomon követésére 2 db monitoring kút épült (F1 és F2), melyekből 

legutóbb 2016. februárjában került sor mintavételezésre. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

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

rendelet hatálya alá tartozik.  

A telephely Bócsától Ny-i irányban 650-700 m-re található a 029/20 hrsz. alatti ingatlanon, általános 

mezőgazdasági (Má) övezetben. A telephelyen egy kazánházat, egy takarmánytároló épületet, és a meglévő 4 

db baromfinevelő épület északnyugati és délkeleti homlokzati oldalain papírbetétes hűtő és párásító 

épületszerkezeteket kívánnak telepíteni. 

A vizsgált létesítmény közvetlen környezetében (029/19 hrsz.) Pálfi Józsefné üzemeltet egy baromfitelepet. 

A két telephely közvetlen hatásterülete fedésben áll egymással, azonos típusú zajkibocsátással rendelkeznek, 

illetve tevékenységük, gépészeti berendezésük, ill. működési körülményeik egymással megegyezőek, ezért a 

két telephely üzemi zajkibocsátását együttesen mérte le 2014 júliusában az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. 

(6500 Baja, Szent László u. 105.). 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephelyen 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 rendelet 1. sz. 

melléklet 1. pontja alapján meghatározott határértékeket nem éri el. A dokumentációban megadott 

mérésekkel megállapított hatásterületen nincs védendő épület és védett terület. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

A vizsgált területen a környék mezőgazdasági területeinek diffúz kibocsátásai, valamint a vizsgált telephely 

jelenlegi kibocsátásai jelentik az alapállapotot. 

 

A tervezett építési munkálatok szilárd légszennyező hatása kismértékű és rövid ideig lesz érzékelhető, de a 

tevékenység közvetlen hatásterülete a telephelyen belül marad. 

  

A tervezett tartástechnológiai változtatások és energetikai korszerűsítés a meglévő épületek szigetelésére, 

légkezelésére és hűtésére terjed ki, továbbá egy kazánházat és egy szénatárolót fognak építéni.  

 

A szellőzést az állattartó épületek végfalába beépített 4 db Big Dutchman AIR MASTER EM 50 típusú 

41930 m³/h légszállítási teljesítménnyel rendelkező ventilátorokkal biztosítják. Ezen felül épületenként 2 db 

FC071-6EQ típusú, 15.180 m³/h légszállítási teljesítménnyel rendelkező ventilátorokkal gondoskodnak a 

szellőzésről. Az 5-12-es számú baromfinevelő épületek tetőszerkezetébe építve, egyenként 9 db 12.300 m³/h 

légszállítású, Big Dutchman CL-600-2000 típusú axiál ventilátorokkal biztosítják a légcserét. 
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A meglévő 5-6-7-8-as számú baromfinevelő épületek hűtését Big Dutchman Pad Cooling típusú,  evaporatív 

hűtőpanellel kívánják megoldani. 

 

Nevelő épületenként az épületek mellett telepítésre kerül 1-1 db Big Dutchman Earny típusú hőcserélő.  

A dokumentáció alapján levegőtisztaság-védelmi szempontból a létesítmény bűzre meghatározott 

levegővédelmi hatásterülete a tervezett broiler nevelő épületektől számított 106 m-es távolság.  

 

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

rendszerből egy hézagmentesen felrögzített szűrőszöveten keresztül távozik, ezzel az eljárással csak 

minimális kiporzás várható. 

 

A nevelő épületek fűtését 1 db Pasqualicchio CSB típusú 348 kW teljesítményű biomassza, fatüzelésű 

kazánnal tervezik biztosítani. A létesítendő bejelentés köteles pontforrást kizárólag fűtési célú hőenergia 

előállítására kívánják használni. 

 

A telep bűz kibocsátását a korszerű etető- és itatórendszerekkel, zárt tartás-technológiával és fedett 

trágyatároló létesítésével kívánják minimalizálni.  

 

A telepre irányuló célforgalomból származó légszennyező anyagok éves mennyisége a térség forgalmához 

képest nem számottevő mennyiségű. A tervezett betelepítés és az állományváltás idején növekedhet a 

gépjárműforgalom, azonban a környezeti levegő minőségében jelentős változást nem eredményez. 

 

A tevékenység a környezetére, levegővédelmi szempontból számottevő kockázatot várhatóan továbbra sem 

jelent, a szervezési és technikai intézkedések betartása mellett. 

 

A benyújtandó dokumentációnak a rendelkező részben foglalt, a R. 6. számú mellékletében valamint 8. számú 

mellékletben szereplő kötelező tartalmi követelményein túli tartalmi elemeit a levegő védelméről szóló 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ban foglaltakra tekintettel határozta meg hatáságunk. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A telephely üzemelése során nem veszélyes technológiai, veszélyes, és kommunális hulladékokkal, valamint 

ezek környezeti hatásaival kell számolni. 

A fő tevékenységből legnagyobb mennyiségben istállótrágya keletkezik, mely melléktermékként kerül 

átadásra mezőgazdasági hasznosításra.  A települési szilárd hulladékot gyűjtő edényzetben ömlesztve 

gyűjtik, elszállítását a közszolgáltatás híján egyénileg hulladéklerakóra szállítják. A gyűjtésre 110 literes 

műanyag edényzetet, illetve műanyag zsákokat használnak, melyeket azok telítődésekor nagy 

gyűjtőkonténerben helyeznek el. A hulladékok telephelyen belüli, környezetszennyezést kizáró gyűjtése 

megoldott. A hulladékok átmeneti gyűjtésére fedeles fém, illetve műanyag szabványos edényzeteket 

használnak. Az épületek, szociális blokkok takarítása során felhasznált anyagok göngyölegét a 

háztartásokban keletkező hulladékokhoz hasonlóan kommunális hulladékként gyűjtik és kezelik. Ezen 

hulladékok, hulladékok közé kerülésük esetén jellemzően öblítésre kerülnek. Az öblítés során keletkező 

mosófolyadékot, eredeti rendeltetési céljának megfelelően takarításhoz használják fel.  Az istállók 

kitrágyázásakor keletkezett szervestrágya a kiépített trágyatárolóba kerül, majd a szántóföldeken 

hasznosítják. Az istállókban, a közlekedési utak takarításakor keletkezett trágyát a trágyatárolóban helyezik 

el. Az állati mellékterméknek minősülő állati tetemeket, a telepen lévő (bejárat mellett elhelyezett, kívülről is 

megközelíthető helyen) speciális konténerben gyűjtik. Az állati tetemet, eseti megrendelés alapján 24 órán 

belül elszállíttatják a telepről. Az állatorvosi teendőket szerződés szerinti állatorvos látja el, aki gondoskodik 

a tevékenysége végzése során képződő hulladékok szabályszerű kezeléséről. A telephelyen lévő munkagépek 

eszközök (traktor, pótkocsi, rakodógépek) javítását külső szolgáltató végzi, így a telephelyen ilyen jellegű 

hulladékok keletkezésével nem kell számolni. 

 

Hivatalunk 2017. február 10-én – figyelemmel a Rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi jogsegély 

keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét. A Bócsai Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2017. február 24-én kelt, B278/3/2017. számú nyilatkozatában az 

alábbiakat állapította meg: 

„Alulírott, mint a Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a „Bócsa 029/20 hrsz alatti állattartó 

telepen technológiaváltás és kapacitásbővítés” 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes 
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vizsgálati engedélye ügyében megküldött 76364-4-3/2017. ikt. számú megkeresésükre az alábbiakat 

nyilatkozom a megkeresésben szereplő dokumentáció alapján: 

 a tevékenység/beruházás összhangban áll Bócsa Község hatályos településrendezési tervével és helyi 

építési szabályzatával,  

 a tevékenység/beruházás a helyi környezet- és természetvédelmi szabályozással nem ellentétes.” 

 

* 

 

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

tervezett tevékenység a R. alapján környezeti hatásvizsgálat köteles és egységes környezethasználati 

engedélyhez kötött tevékenységnek minősül. 

 

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel a tervezett tevékenység a R. alapján 

környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységnek minősül és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének 

hatálya alá is tartozik, a R. 5. § (2) bekezdés aa) pontja és a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározta a környezeti hatástanulmány 

és az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem 6. és 8. számú mellékleten kívüli tartalmi 

követelményeit a környezetvédelmi szempontok érvényre juttatása érdekében. 

 

A környezeti hatástanulmány és az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem benyújtásának 

határidejét a R. 5. § (7) bekezdése alapján állapítottam meg.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a R. 24. § (2) bekezdés alapján a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárás a környezethasználó kérelmére egy eljárás (összevont eljárás) 

keretében is lefolytatható. 

 

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 az 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelmében – jogerőre 

emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) – 

nyilvánosan közzéteszi. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban 76364-4-1/2017. számú végzésével függő hatályú döntést 

hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre. 

 

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

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

szövegének nyilvános közzétételéről. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

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

számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg. 

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

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

meg. 

 

Kecskemét, 2017. március 20. 

                                      Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

                                   Dr. Petrovics György 

                                         osztályvezető 

 

http://www.magyarorszag.hu/
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Kapják: 

1. DUCK WOW Kft. (6230 Soltvadkert, Mátyás király u. 12.)                                                                    tv. 

2. Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tabán u. 26. I/1.)                                                tv. 

3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

    (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                                      HKP                                            

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

     (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

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

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

6. BKMKH Kiskőrösi Járási Hivatal Földhivatali Osztály (6200 Kiskőrös Kossuth u. 16.)                    HKP 

7. Bócsa Község Jegyzője  

(6235 Bócsa. Rákóczi Ferenc u. 27.) – kifüggesztésre, külön levéllel                                                        tv. 

8. Csongrád Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

      Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6721 Szeged, Felső-Tisza-part 17.)                                          HKP 

9. Bács-Kiskun  Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

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

10. Hatósági nyilvántartás 

11. Irattár 

 

 


