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Tárgy: Innoterv Magyarország Zrt. – Soltvadkert, 085/45 hrsz.-ú ingatlanon, „Soltvadkert - homok” védnevű 

bányatelken bányászati tevékenység folytatása tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 

 

 
H A T Á R O Z A T 

 

 

Az Innoterv Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a cég rövidített elnevezése: Innoterv 

Magyarország Zrt., 03-10-100456, , adószám: 10820603-2-03, székhely: 6070 Izsák-Kisizsák, Vadvirág u. 

115., a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 10820603#cegkapu) meghatalmazása alapján a Bányagép 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: Bányagép Kft., 

Cg. 13-09-201518, adószám: 27054150-2-13, székhely: 2234 Maglód, Sugár út 120., a cég hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 27054150#cegkapu) által 2022. szeptember 23. napján előterjesztett – Soltvadkert, 

085/45 hrsz.-ú ingatlanon, „Soltvadkert - homok” védnevű bányatelken bányászati tevékenység folytatása 

tárgyú előzetes vizsgálat iránti – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

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

előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósulása 

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

környezeti hatásvizsgálatot végezni. 

A tervezett hulladékhasznosítási kapacitás bővítése a Rendelet 3. számú mellékletének 19. pontja – 

[„Egyéb bányászat (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), kivéve az önállóan létesített 

ásványfeldolgozó üzemet – méretmegkötés nélkül”] – alapján előzetes vizsgálat köteles tevékenység, azaz 

a hatóság döntésétől függ, hogy hatásvizsgálat köteles-e. 

A dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy a tevékenység levegőtisztaság-védelmi, földtani 

közeg védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint természetvédelmi szempontból nem okoz jelentős 

környezeti hatást, így a Rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tevékenység műszaki üzemi tervet 

jóváhagyó határozat birtokában kezdhető meg, az alábbi természetvédelmi előírás betartásával. 

 

Az R. 5. § (2) bekezdés cb) pontja alapján egyidejűleg megállapítom, hogy a tervezett tevékenység 

megvalósítása a településrendezési eszközökkel (Soltvadkert településre vonatkozóan) nincs 

összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési 

engedély iránti kérelem előterjesztéséig megteremthető. 

 

A tervezett beruházás megvalósítása és a településrendezési eszközök közötti összhangot meg kell 

teremteni, ezáltal a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg 

kell szüntetni. 
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A tevékenység engedélyezése során, az alábbi természetvédelmi feltételeket, illetve szempontokat kell 

figyelembe venni, betartani a kedvezőtlen környezeti hatások elkerülése érdekében: 
 

Táj- és természetvédelem: 

 

A tevékenység megkezdése előtt az érzékeny természeti terület részét képező Soltvadkert 085/45 hrsz. 

alatti ingatlan legelő művelési ágának megváltoztatásához a természetvédelmi hatóság engedélyét be kell 

szerezni. 

 

* 

 

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: 

 

„Fenti hivatkozási számú megkeresésükre, az Innoterv Magyarország Zrt. (székhely: 6070 Izsák-Kisizsák, 

Vadvirág u. 115.) megbízásából a Bányagép Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(2234 Maglód, Sugár út 120.) által benyújtott kérelemre indult eljárásban, a mellékelten benyújtott előzetes 

vizsgálati dokumentáció vizsgálatával megállapítottam, hogy a bányászati tevékenység engedélyezése 

közegészségügyi szempontból nem kifogásolt. 

 

Az Innoterv Magyarország Zrt. által Soltvadkert, 085/45. hrsz-ú ingatlanon tervezett, „Soltvadkert-homok” 

védnevű bányatelken a bányászati tevékenységhez, a környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásban, az előzetes vizsgálati dokumentációban leírtak maradéktalan 

betartása mellett, környezet- és településegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárulok.” 

 

2. földvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek 

vizsgálata: 

 

„Innoterv Magyarország Zrt. (6070 Izsák-Kisizsák, Vadvirág utca 115., adószám: 10820603-2-03) 

meghatalmazása alapján a Bányagép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2234 Maglód, Sugár út 120., 

adószám: 27054150-2-13, képviseletében eljár: Varga László ügyvezető) kérelmére a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály 

(6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) előtt folyamatban lévő eljárásban az alábbi 

SZAKVÉLEMÉNYT  

adom ki. 

Innoterv Magyarország Zrt. (6070 Izsák-Kisizsák, Vadvirág utca 115., adószám: 10820603-2-03) 

meghatalmazása alapján a Bányagép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2234 Maglód, Sugár út 120., 

adószám: 27054150-2-13, képviseletében eljár: Varga László ügyvezető) által benyújtott Soltvadkert 

külterület 085/45 helyrajzi számú ingatlanon, a „Soltvadkert-homok” védnevű bányatelken bányászati 

tevékenység folytatása tárgyú előzetes vizsgálati eljáráshoz, termőföld mennyiségi védelmének követelményei 

szakkérdés tekintetében a szükséges hozzájárulást az alábbi feltétellel adom meg.  

 

 A tervezett beruházás során termőföld más célú hasznosítására kerül sor. A 

beruházónak/igénybevevőnek az ingatlanügyi hatóság termőföld más célú hasznosítására vonatkozó 

engedélyét a beruházás/kivitelezés megkezdése előtt be kell szereznie. 

 

Beruházót egyidejűleg tájékoztatom, hogy jelen hozzájárulás, illetve az eljáró hatóság által kiadott döntés a 

törvényben foglalt jogkövetkezmények alól nem mentesíti. Termőföld engedély nélküli igénybevétele esetén 

az eredeti állapotot helyre kell állítani, valamint földvédelmi bírságot kell fizetni.”  

 

3. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata: 
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„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági 

Nyilvántartó Osztály a fenti hivatkozási számon, talajvédelmi szakkérdés vizsgálat ügyben kereste meg a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályt (továbbiakban: 

talajvédelmi hatóság). 

 

Az Innoterv Magyarország Zrt. (6070 Izsák-Kisizsák, Vadvirág u.115.) megbízásában eljáró Varga László, 

mint a Bányagép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője (2234 Maglód Sugár út 120.) által 

előterjesztett Soltvadkert, 085/45 hrsz-ú ingatlanon, „Soltvadkert - homok” védnevű bányatelken bányászati 

tevékenység folytatása tárgyú”– előzetes környezetvédelmi vizsgálati eljárásban a talajvédelmi hatóság a 

következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó megállapítást teszi: 

 

A talajvédelmi hatóság a benyújtott dokumentáció alapján a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kifogást 

nem emel, a következők figyelembevétele mellett: 

 A bányatelek területén a kitermelés, a lefolytatott végleges más célú hasznosítási eljárást követően, 

végleges határozat birtokában valósítható meg. 

 A beruházónak a területen a későbbiek során végzendő a talaj megbontásával járó tevékenysége 

engedélyes kiviteli terv alapján történhet, mely tervnek tartalmaznia kell a humusz mentésével, 

letermelésével és hasznosításával és a terület helyreállításával kapcsolatos humuszgazdálkodási 

tervfejezetet is.  

 A beruházás megtervezése és megvalósítása során a humuszos talaj mentéséről és elhelyezéséről, 

rendeltetésszerű felhasználásáról a területre elkészített talajvédelmi terv alapján a beruházó köteles 

gondoskodni.  

 A ingatlan a művelésből történő kivonását követően a bányatelken folytatott tevékenység 

(beruházás), és a későbbi rekultiváció a szomszédos mezőgazdasági területekre káros hatással nem 

lehet, a talajvédő gazdálkodás feltételeit nem ronthatja, illetve korlátozhatja. 

 A rekultiváció során csak ismert származási helyű mentett humuszos talaj használható fel, oly 

módon, hogy a véglegesen kialakított felső humuszos termőréteg vastagsága az 1 métert ne haladja 

meg.” 

 

4. erdészeti szakkérdésben, így különösen a) az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata tekintetében; és b) ha az 

eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban 

foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének vizsgálata tekintetében: 

 

„Az Innoterv Magyarország Zrt. (székhely: 6070 Izsák-Kisizsák, Vadvirág u. 115.) meghatalmazása 

alapján, az Bányagép Kft. (székhely: 2234 Maglód, Sugár út 120.) képviseletében Varga László ügyvezető 

által a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály, Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztályánál - a „Soltvadkert, 085/45 hrsz-ú ingatlanon, 

„Soltvadkert - homok” védnevű bányatelken bányászati tevékenység folytatása” tárgyban - kezdeményezett 

eljárásban a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély iránti kérelem során 

benyújtott dokumentáció jóváhagyásához feltétel nélkül 

h o z z á j á r u l o k.” 

 

5. hulladékkal kapcsolatos szakkérdésben, így különösen a hulladékképződés megelőzését szolgáló 

intézkedések, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése, a hulladékgazdálkodási 

előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázata, a tevékenység végzése során 

képződő hulladék elhelyezése, a hulladék kezelésének megfelelősége, továbbá a hulladékgazdálkodásból 

eredő környezeti kockázatokat, valamint építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelése. 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2022. 

szeptember 30. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében az Innoterv Magyarország 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6070 Izsák, Vadvirág u. 115.) meghatalmazása alapján a Bányagép 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2234 Maglód, Sugár út 120.) képviseletében 

Varga László ügyvezető által előterjesztett, Soltvadkert, 085/45 hrsz.-ú ingatlanon, „Soltvadkert - homok” 

védnevű bányatelken bányászati tevékenység folytatása tárgyú előzetes vizsgálati eljárásban a 

hulladékgazdálkodási hatóság szakmai álláspontját kérte. 
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A tárgyi előzetes vizsgálati eljárás vonatkozásában hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem 

emelünk, hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.” 

 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/4318-3/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalása az 

alapkérelemre: 

 

„Az Innoterv Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Innoterv Magyarország 

Zrt., 6070 Izsák-Kisizsák, Vadvirág u. 115.) meghatalmazása alapján Bányagép Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság (2234 Maglód, Sugár út 120.) képviseletében Varga László ügyvezető, a 

Soltvadkert, 085/45 hrsz-ú ingatlanon, „Soltvadkert – homok” védnevű bányatelken bányászati tevékenység 

folytatása tárgyában az előzetes vizsgálati eljárásban (az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság által tett 

2311-002/2022. ügyiratszámon tett nyilatkozatra tekintettel) a területi vízügyi-vízvédelmi szakhatóság 

 

előírás nélkül hozzájárul. 

 

A tevékenység a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem 

jelent olyan hatást, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé. 

 

Figyelemfelhívás:  

Talajvízszint alá történő kotrás tilos. 

Az Innoterv Magyarország Zrt.-nek a kitermelési műszaki üzemi tervhez csatolni kell a bányatelek 

területén végrehajtott fúrásos feltárás eredményeit dokumentáló jegyzőkönyvet (talajvízszint 

vonatkozásában), illetve a kitermelési műszaki üzemi tervben be kell mutatni a vízszintsüllyedés mértékét 

és a várható maximális talajvízszinteket. 

 

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 szakhatósági állásfoglalás kiadásával egyidejűleg, a 35300/4318-1/2022.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalását a vízügyi-vízvédelmi hatóság visszavonja.” 

 

2. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Szolnoki 

Bányafelügyeleti Osztályának SZTFH-BANYASZ/11384-4/2022. számú szakhatósági állásfoglalása az 

alapkérelemre: 
 

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (továbbiakban: Bányafelügyelet) a tárgyi ügyben a 

környezetvédelmi engedély kiadásához feltétel nélkül 

 

hozzájárul. 

 

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

* 

 

A kérelmező az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. 

 

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést 

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 
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napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: 

bíróság) kell címezni. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet 

joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-

kormányablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.  

 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

 

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a 

közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, 

mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez. 

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az 

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek 

tartja tárgyalást tart. 

 

 

 I N D O K O L Á S 

 

 

Az Innoterv Magyarország Zrt. képviseletében a Bányagép Kft. által 2022. szeptember 23. napján 

előterjesztett – Soltvadkert, 085/45 hrsz.-ú ingatlanon, „Soltvadkert - homok” védnevű bányatelken 

bányászati tevékenység folytatása tárgyú – a Rendelet szerinti előzetes vizsgálati kérelmet terjesztett elő, 

amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

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

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8/A. § (1) bekezdése szerint területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

– a megyei kormányhivatal – Soltvadkert település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – 

jár el. 

 

Az előterjesztett kérelmet érdemben megvizsgálva hivatalunk megállapította, hogy a dokumentáció hiányos, 

ezért a BK/KTF/06771-13/2022. számú végzéssel az alábbiakra hívta fel hatóságunk a kérelmező ügyfelet: 

 

„A benyújtott kérelem kiegészítésre szorul, ezért az alábbi hiánypótlásra szólítjuk fel 2022. október 20. 

napjáig történő teljesítéssel a következők szerint: 
 

1. Kérjük, adja meg a telephely súlyponti EOV X és Y koordinátáit.  

2. Kérjük, adja meg a telephely energia ellátását szolgáló aggregátor névleges bemenő 

hőteljesítményét.” 

 

Hivatalunk fenti hiánypótlási felhívására a kérelmező ügyfél meghatalmazása alapján eljáró Bányagép Kft. 

az előterjesztett dokumentációt 2022. október 20. napján megküldött beadványával kiegészítette. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) 

bekezdés b) pontja szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az ügyfél mulasztásának vagy 

késedelmének időtartama. 
 

Engedélyes adatai: 

Teljes név: Innoterv Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Rövidített név:  Innoterv Magyarország Zrt. 

Székhelye: 6070 Izsák-Kisizsák, Vadvirág u. 115. 

Adószám: 10820603-2-03  

Cégjegyzékszám: 03-10-100456 
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KSH szám: 10820603-4221-114-03 

KÜJ szám: 100 286 485 

 

Tervezett homokbánya adatai: 

Cím: 6230 Soltvadkert, 085/45 hrsz. 

KTJ szám: 103 028 597 

Súlyponti EOV koordináták:  X= 139.771 m; Y= 675.089 m 

  

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítők adatai: 

Név:  Bányagép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Cím:  2234 Maglód, Sugár út 120. 

Szakértő: Csetőné Bozó Teréz (13-16882) 

Szakértői jogosultság: SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő 

 SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő 

 SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő 

 SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

 

Szakértő: Katkó Lajos (SZ-002/2016.) 

Szakértői jogosultság: SZTV - Élővilágvédelmi szakértő 

 SZTjV - Tájvédelmiszakértő 

    

Tervezett tevékenység:  Homokbányászati tevékenység 

 

A tevékenység helye és ismertetése 

Az Innoterv Magyarország Zrt. Soltvadkert külterületén, a 085/45 hrsz. alatti ingatlanon bányászati 

tevékenységet kíván folytatni. A bányatelek „Má-1” jelű általános mezőgazdasági övezetben helyezkedik el.  

 

A bányatelek területe 7 hektár és 1.008 m
2
. 

 

A tervezett tevékenység célja az 53.sz és 54. sz. főutak települési elkerülő szakaszának útalap építéséhez 

felhasználható alapanyag biztosítása külszíni bányászattal.  

 

A tevékenység volumene 

A tervezett homokbányászati tevékenység (kitermelés + tájrendezéshez szükséges töltőanyag beszállítás) 

maximális kapacitása 220.000 m
3
/év, azaz 396.000 tonna /év. A bányászati tevékenységet 2022. év végén – 

2023. év elején tervezik megkezdeni. A bányaművelés nappali időszakban történik. A megrendelések, illetve 

a termelési kapacitás függvényében egy évben megközelítőleg 250 munkanappal számolnak. A működés 

(termelés) tervezett időtartama 5 év, mely időszak alatt a fenti kapacitással a bányatelek teljes, becsült 

235.000 m
3
 mennyiségű ásványvagyona kitermelhető. 

 

Az 53.sz és 54. sz. főutak települési elkerülő szakaszának építési területéről kiszoruló anyag mennyisége 

megközelítőleg 20-40.000 m³/év, mely anyag, valamint a bányászati haszonanyag szállítását a bányatelekről 

közvetlenül a nyomvonalra vezető 086 hrsz. alatti úton tervezik. A 396.000 tonna/év termelési volumennel, 

250 munkanappal és 25 tonna/szállítójármű kapacitással számolva naponta 64 tehergépkocsi fog a 

nyomvonalra szállítani. 

 

A tervezett tevékenységhez építési munka nem kapcsolódik. Az árukiadás, valamint az alkalmazottak 

szociális igényeinek ellátása céljából konténerépületeket telepítenek a helyszínre. 

 

Bányatechnológia 

 

Letakarítás:  

A 0-0,15 m vastag humuszos feltalaj (fedőréteg) letakarását dózerrel végzik. A letakarított talajréteget a 

rekultiváció megkezdéséig elkülönítetten deponálják, majd a rekultiváció során felhasználják. A feltalaj 

letermelését és átmeneti deponálását a kitermelés során többé-kevésbé folyamatosan, a kitermelés frontját 

megelőző azon területen végzik el, amelyet a haszonanyag kitermelésre aktuálisan használni fognak. 

 

Haszonanyag-kitermelés, feldolgozás (kőzetjövesztés):  
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A haszonanyagot lánctalpas hidraulikus kotrógéppel termelik ki. A kitermelés a nyitóárok kialakítása után a 

száraz bányaudvarról fog történni, a jövesztő gép a haszonanyagot a vevők tehergépjárművére, vagy 

készlettérre helyezi. 

 

Rakodás, szállítás:  

A depóniaképzés és a tárolt anyag szállítójárművekre rakodását lánctalpas hidraulikus kotrógéppel végzik. A 

termelvény felhasználási helyére juttatása közúton történő szállítással, a vevő által biztosított 

szállítóeszközökkel történik. 

 

Letermelt területrészek tájrendezése, rekultiváció:  

A felhagyást követően a munkagépeket és a mobil konténereket elszállítják a területről. A rekultivációhoz az 

útalapból kiszoruló anyagot, továbbá a korábban letermelt és deponált feltalajt használják fel.  A tájrendezést 

követően a visszamaradt száraz bányagödör mezőgazdasági hasznosítását tervezik. 

 

Hatóságunk a Rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, valamint honlapján 2022. szeptember 

30. napján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokkal – közhírré 

tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény a helyben 

szokásos módon 2022. október 03. napjától közzétételre került. A közlemény levételének napja: 2022. 

október 25. napja. 

 

Észrevétel – az eljárás lezárásáig – nem érkezett. 

 

* 

 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a R. 28. § (1) bekezdés alapján történt. 

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály, Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály az Innoterv Magyarország Zrt. által Soltvadkert, 085/45. 

hrsz-ú ingatlanon tervezett, „Soltvadkert- homok” védnevű bányatelken a bányászati tevékenységhez 

vonatkozó környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély kiadása, előzetes vizsgálati 

dokumentáció elbírálása ügyében megkereste az illetékes Népegészségügyi Osztályt, a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) 

Korm. rendelet 28. § (1). bekezdése alapján, az 5. melléklet I. táblázat B. oszlopában meghatározott 

szakkérdések vizsgálati eljárásában, szakmai álláspont megkérése céljából. 

 

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és az 5. melléklet I. táblázat B oszlopában 

meghatározott szakkérdések vizsgálatával, a megküldött dokumentumok alapján az Innoterv Magyarország 

Zrt. által a Soltvadkert, 085/45. hrsz.-ú ingatlanon tervezett, „Soltvadkert-homok” védnevű bányatelken 

bányászati tevékenységre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély az 

előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak maradéktalan betartásával közegészségügyi szempontból nem 

kifogásolt. Egészséget veszélyeztető, illetve közegészségügyi szempontból kifogásolható hiányosságot, 

tényezőt nem észleltem. 

 

Fentiekre tekintettel a nyilatkozati részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Döntésemet „a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési 

program részletes szabályairól” szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4. §-ban, „a kémiai biztonságról” 

szóló 2000. évi XXV. tv. 20-21. § és 28-29. §-ban foglaltak alapján hoztam meg. 

 

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

szervek kijelöléséről” szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével, 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 
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385/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1), 5. §, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

86/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 2. § (4)-(5) bekezdése és 1. számú melléklete alapján adtam meg.” 

 

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

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

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság a BK/KTF/06771-7/2022. számú 

megkeresése alapján, a Soltvadkert, 085/45 hrsz.-ú ingatlanon, „Soltvadkert - homok” védnevű 

bányatelken bányászati tevékenység folytatása - előzetes vizsgálat tárgyában, a Hatóságom hatáskörébe 

tartozó szakkérdések tekintetében az alábbi  

 

régészeti örökségvédelmi szakvéleményt adom: 

 

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 Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és 

Örökségvédelmi Osztálya, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., 76/795-847, -849) 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 hatáskörét a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3.§ (1) bekezdés a) pontja, az illetékességét a fővárosi és 

megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) 

Kormányrendelet 2.§ 1. 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.” 

 

3. termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében.: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) elektronikus 

megkeresése és melléketei alapján a Soltvadkert külterület 085/45 helyrajzi számú ingatlanon, a 

„Soltvadkert-homok” védnevű bányatelken bányászati tevékenység folytatása tárgyú dokumentációt, 

valamint mellékleteit termőföldvédelmi szempontból megvizsgáltam, a szakvéleményt az alábbiakban 

indokolom. 

 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 2. § 19. pontja alapján 

termőföldnek minősül: 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. 9. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a termőföld más célú hasznosításának minősül a termőföld 

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

hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik; a törvény 10. § (1) bekezdése szerint 

termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani. A Tfvt. 14. § (1)  bekezdése 

https://uj.jogtar.hu/
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alapján a termőföld-igénybevétel akkor minősül időleges más célú hasznosításnak, ha az érintett területen  

a) a lábon álló termény megsemmisül, b) terméskiesés következik be, c) az időszerű mezőgazdasági munkák 

akadályozására kerül sor, vagy d) a talajszerkezet károsodik. 

 

A benyújtott dokumentáció és mellékletei alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás 

termőföldterületet érint, a beruházás termőföld más célú hasznosítással jár. A tervezett tevékenység a 

környező termőföldek megfelelő hasznosítását lényegesen nem akadályozza, a tervezett tevékenység 

folytatása jelentős termőföldvédelmi érdekeket nem sért.  

 

Fentiek alapján a hozzájárulást a rendelkező rész szerinti feltétellel adtam meg. 

 

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 (továbbiakban: Tfvt.) 2. § 5., 15., 19. 

pontjai, a 7., 8., 8/A. §-a alapján, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 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. § b) pontja, illetékességét a Korm. rendelet 1. §-a, 

a 3. § (3) bekezdés b) pontja állapítja meg.” 

 

4. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

„Hatóságunk illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdés, a hatáskörét az 52. § 

állapítja meg. 

 

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

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

bekezdése, valamint az 5. melléklet I. táblázat B oszlopa alapján adta ki.” 

 

5. Az erdészeti szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály, Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály hatóságunk szakmai állásfoglalását kérte - a fenti 

projekttel kapcsolatos környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása 

során - erdészeti szakkérdés vonatkozásában. A megkereséshez mellékelt dokumentáció, valamint 

hatóságunk nyilvántartása alapján megállapítottam, hogy az érintett területen az Országos Erdőállomány 

Adattárban nyilvántartott erdő nem található, ezért feltétel előírása nem szükséges. 

 

A vizsgált szakkérdés tekintetében kialakított állásfoglalásomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján 

eljárva, a rendelet 2. melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével, továbbá a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. §. (1) bekezdése, az 5. melléklet I. táblázat, 6. pontja, alapján adtam 

ki.” 

 

6. Hulladékkal kapcsolatos szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2022. 

szeptember 30. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében az Innoterv Magyarország 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6070 Izsák, Vadvirág u. 115.) meghatalmazása alapján a Bányagép 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2234 Maglód, Sugár út 120.) képviseletében 

Varga László ügyvezető által előterjesztett, Soltvadkert, 085/45 hrsz.-ú ingatlanon, „Soltvadkert - homok” 

védnevű bányatelken bányászati tevékenység folytatása tárgyú előzetes vizsgálati eljárásban a 

hulladékgazdálkodási hatóság szakmai álláspontját kérte. 

 

Az Ákr. 17. § értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból 

köteles vizsgálni. 
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A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg:  

A tervezett tevékenység elsődleges célja az 53. számú és 54. számú főutak települési elkerülő szakaszának 

útalap építéséhez felhasználható alapanyag biztosítása külszíni bányászattal. A szállítási költség illetve 

környezetre gyakorolt hatás csökkentése érdekében gazdasági érdek, hogy az autóút építéséhez szükséges 

alapanyag a felhasználási helyhez minél közelebb legyen. 

 

A létesítés során keletkező hulladékok 

 

Hulladék azonosító kód Hulladék megnevezése 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is 

 

A létesítés során a dolgozók (maximum 4 fő) szociális tevékenysége során keletkezik minimális kommunális 

hulladék, melyet a helyszínen kihelyezett konténerben gyűjtenek. A gyűjtőedényeket engedéllyel rendelkező 

vállalkozó szállítja el. A szilárd települési hulladék várható mennyisége 0,01 t/hó.  

A szállítójárművek karbantartását külső szervizben végzik. Veszélyes hulladék keletkezése a területen a 

létesítés során nem várható. 

 

Az üzemelés során keletkező hulladékok 

 

Hulladék azonosító 

kód 
Hulladék megnevezése Várható mennyiség (t/év) 

13 01 10 
klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó 

ásványolaj alapú hidraulikaolaj 
0,05 

13 02 05* 
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem 

tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj 
0,05 

13 07 01* tüzelőolaj és dízelolaj 0,05 

15 02 02* 

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), törlőkendők, 

védőruházat 

0,02 

20 03 01 
egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes 

települési hulladékot is 
0,5 

 

 

Elsősorban a dolgozók szociális ellátásából és üzemviteli tevékenységéből származik kommunális hulladék, a 

területen erre a célra kijelölt munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik. A települési szilárd hulladékot megfelelő 

engedéllyel rendelkező vállalkozó szállítja el. A települési szilárd hulladék várható mennyisége 0,5 t/év.  

Veszélyes hulladék keletkezése a bányászati munkagépek napi állapot ellenőrzése során (pl. olajszint mérés) 

várható. A munkahelyi gyűjtőhelyen tárolt hulladék (képződéstől számított 6 hónapon belüli) elszállításáról a 

vállalkozó megfelelő engedéllyel rendelkező alvállalkozó bevonásával gondoskodik. 

 

A felhagyás időszakában keletkező hulladékok 

 

A felhagyás során a bányászati tevékenységhez használt mobil berendezést elszállítják, ami minimális 

kommunális hulladék (hulladék azonosító kód: 20 03 01) keletkezéssel jár, várható mennyisége 0,01 t/hó. A 

szállítójárművek karbantartását külső helyszínen, szervizben végzik. Veszélyes hulladék keletkezése a 

területen a felhagyás során nem várható. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. sz. melléklet 

I. táblázat B oszlop 18. pontja alapján adta meg nyilatkozatát.” 

 

* 

 

A szakhatóságot az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és 
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természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében 

kereste meg hatóságunk a 2022. szeptember 30. napján kelt BK/KTF/06771-6/2022. számú levelével. 

 

Hivatalunk a BK/KTF/06771-21/2022. számú levelével megküldte a vízügyi szakhatóságnak az Alsó-Duna-

völgyi Vízügyi Igazgatóság 2311-0002/2022. számú kezelői nyilatkozatát, és kérte, hogy arra tekintettel – a 

korábban megküldött 35300/4318-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalását – szükség szerint egészítse 

ki, módosítsa, vagy tartsa fenn.  

 

A vízügyi szakhatóság a fentiek alapján megküldte a 35300/4318-3/2022.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalását, melyben a korábban kiadott 35300/4318-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalását 

visszavonta. 
 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/4318-3/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/KTF/06771-

6/2022. ügyiratszámú megkeresésében a területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását 

kérte (az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság által tett 2311-002/2022. ügyiratszámon tett nyilatkozatra 

tekintettel) a Soltvadkert, 085/45 hrsz-ú ingatlanon, „Soltvadkert – homok” védnevű bányatelken bányászati 

tevékenység folytatása tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárásban. 

 

A területi vízügyi-vízvédelmi szakhatóság a Bányagép Kft. által készített, elektronikusan csatolt előzetes 

vizsgálati dokumentáció és a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg: 

 

Az Innoterv Magyarország Zrt. Soltvadkert külterületén 085/45 hrsz-on a VITAQUA KÖZMŰTERVEZŐ Kft. 

kutatási eredményei alapján bányászati tevékenységet kíván folytatni. 

 

A tervezett tevékenységet a szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően várhatóan 2022. év végén 

– 2023. év elején tervezik megkezdeni. A bányát a megrendelések függvényében a kapacitáshoz igazítva éves 

szinten ~250 nap kívánják üzemeltetni. 

 

A vizsgált terület Soltvadkert külterületén a 085/45 (művelési ág: legelő) helyrajzi számon általános 

mezőgazdasági (Má-1) besorolású területen helyezkedik el. Soltvadkert Város Képviselő-testületének 

73/2022. (IX.20) KT határozata alapján az Önkormányzatnak szándékában áll a településrendezési terv oly 

módon történő módosításának kezdeményezése, hogy abban az érintett ingatlan nyersanyag kitermelés 

bánya, nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület” besorolással szerepeljen. 

 

A tervezett tevékenység elsődleges célja 53. sz és 54. sz. főutak települési elkerülő szakaszának útalap 

építéséhez felhasználható alapanyag biztosítása külszíni bányászattal. 

 

A bányászati tevékenység fázisai: letakarítás, kőzetjövesztés, rakodás, szállítás és tájrendezés. 

A fedőréteg letakarása dózerrel fog történni. Először a 0-0,15 m vastag humuszos feltalajt takarítják le, ami 

a haszonanyag közvetlen fedőkőzete. A talajréteget a rekultiváció megkezdéséig elkülönítetten fogják 

deponálni, a rekultiváció során felhasználják. 

A haszonanyagot lánctalpas hidraulikus kotrógéppel termelik ki. A kitermelés a nyitóárok kialakítása után a 

száraz bányaudvarról fog történni. A bányafalból a jövesztőgép a haszonanyagot a vevők 

tehergépjárművére, vagy készlettérre fogja helyezni. 

A depóniaképzés és a tárolt anyag szállítójárművekre rakodása lánctalpas hidraulikus kotrógéppel történik. 

A termelvény a felhasználási, rendeltetési helyére juttatását közúton történő szállítással oldják meg. A 

szállítás a vevő által biztosított szállítóeszközökkel történik. 

A bányászat befejezését követő tájrendezés újrahasznosítási céljaként a bányászat befejezését követően 

visszamaradt száraz bányagödör további mezőgazdasági hasznosítását tervezik. A rekultivációt követően táj 

esztétikailag is rendezett képet fog nyújtani, és a terület illeszkedni fog a környező tájba. 

 

Az előzetes vizsgálatban vizsgált alaplap + 110,50 mBf, a fedőlap + 118,50 mBf. 
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A tervezett bányatelek alaplapjának megválasztása úgy történt, hogy a területen a fúrások során feltárt 

talajvízszint nyugalmi vízszintjét a bányászati tevékenység nem éri el. Bányató kialakulása nem várható. 

 

Vízellátás, szennyvízelhelyezés 

A területre vezetékes víz bevezetését nem tervezik; az alkalmazottak ivóvíz ellátását palackozott vízzel oldják 

meg, a tisztálkodáshoz szükséges vizet vezetékes vízből vett, tartályban tárolt vízből biztosítják. 

 

Az árukiadáshoz, valamint dolgozók szociális igényeire, mobil konténerépületet szándékoznak felállítani, 

amely mellett mobil WC és mosdóegység kerül kialakításra. A keletkező kommunális szennyvíz elszállításáról 

engedéllyel rendelkező szerződött partner gondoskodik. 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

A telephely csapadékvíz elvezetésére külön elvezető rendszert nem terveznek, a területre hulló csapadékvíz 

helyben elszikkad. 

 

Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem: 

 

Soltvadkert Város a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 

besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi 

területen lévő települések közé tartozik. 

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján kijelölt üzemelő-, illetve távlati vízbázis védőterületét nem érinti. 

 

A talajvíz korábban többnyire 2-4 m között volt elérhető, az utóbbi évtizedekben azonban szintje érezhetően 

süllyedt.  

 

A tervezett bányatelek területe Soltvadkerti Városi Vízmű III. vízműtelepétől 1,3 km-re, illetve annak 

hidrogeológiai védőövezetétől 800 m-re fekszik. A Vadkerti-tótól 1,5 km-re található. 

A Vadkerti-tó a Dél Duna-völgyi belvízrendszer területén, ezen belül a VII. sz. csatorna vízgyűjtő területén, 

Soltvadkert településtől É-ra, mintegy 2 km távolságra található.  

 

A tervezett bányatelek a 1-10 Vadkerti-tó (Nagy- Büdös-tó) felszíni víztest Duna- völgyi-főcsatorna 

vízgyűjtő-gazdálkodási alegységhez tartozik. A tervezett bányatelek az sp.1.15.1 Duna-Tisza közi hátság – 

Duna-vízgyűjtő déli rész sekély felszín alatti víztest területére esik. 

 

A tevékenység jellegéből adódóan, a felszíni vizeket, talaj- és rétegvizet a tevékenység nem veszélyezteti. A 

tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik, a kommunális szennyvizet zárt tartályban gyűjtik, 

szükséges időközönként elszállíttatják. 

 

A munkagépek meghibásodása (havária) esetén az alábbi veszélyes hulladékok képződhetnek:  

üzemanyag-, kenőanyag tárolást a bányatelek területén nem fognak végezni, a szükséges napi mennyiséget 

műszakkezdéskor szállítják a helyszínre. A gépek olajcseréjét karbantartását, mosását, szerződés alapján 

szervizben és mosóban fogják végezni. A szállító tehergépjárművek és a mobil gépek karbantartása nem a 

bányatelek területén történik, mivel azok nem tartoznak a bánya tulajdonába. Tárgyi szerviz tevékenység 

kizárólagosan szükségszerű hibaelhárításra és előírt karbantartásra korlátozódik. 

 

Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások: 

A homokbánya területe nagyvízi medret, felszíni vízfolyás parti sávját nem érinti, ezért az árvíz- és a 

jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

 

Összességében a vízügyi-vízvédelmi szakhatóság megállapította, hogy a tervezett homokbányászati 

tevékenység vízfelhasználással nem jár, a szennyvízkezelés módja megfelelő, vízjogi engedély köteles 

csapadékvíz elvezetés nem történik. A tevékenység a dokumentációban bemutatott üzemeltetés esetén a 

felszíni és felszín alatti vizek minőségét nem veszélyezteti, a talajvíz felszínre kerülésével, ezáltal a talajvíz 

mennyiségének párologtatás útján történő közvetlen csökkentésével nem jár. A tevékenység üzemelő-, 

illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, az árvíz és a jég levonulására, valamint a 

mederfenntartásra hatást nem gyakorol, ezért a szakhatósági hozzájárulását előírás nélkül megadta. 
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Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17.§ alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét. 

 

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

eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 2. 

és 3. pontja, illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg. 

 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján hozta 

meg.  

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bek. zárja ki. 

 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság az Ákr. 85.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat 

részére történő megküldését.” 

 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Szolnoki 

Bányafelügyeleti Osztályának SZTFH-BANYASZ/11384-4/2022. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 
 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya BK/KTF/06771-6/2022. sz. levelében az egyes közérdeken 

alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. táblázat 20. pontja 

megválaszolása céljából 2022. szeptember 30-án kereste meg a fenti tárgyban a Bányafelügyeletet. A 

Bányafelügyelet megvizsgálta a beérkezett dokumentációkat, nyilatkozatokat és ezek, valamint saját 

nyilvántartásai alapján az alábbiakat állapította meg: 

A Rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet 9. pont 20. alpontja alapján a földtani veszélyeztetettség nem áll 

fenn, mivel az érintett területen felszínmozgás-veszélyes terület nem található. A megkeresésre a Soltvadkert 

085/45 hrsz.-ú földterületen az Innoterv Magyarország Zrt. (adószám: 10820603-2-03, székhely: 6070 Izsák-

Kisizsák, Vadvirág u. 115.) meghatalmazása alapján a Bányagép Kft., adószám: 27054150-2-13, székhely: 

2234 Maglód, Sugár út 120) képviseletében Varga László ügyvezető EPAPIR-20220926-4427 azonosítójú 

kérelmére indított bányatelek alapítási eljárás (SZTFH-BANYASZ/11168/2022) részeként került sor. 

 

Ezért a tárgyi terület állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon területét érinti, a bevonás 

feltételei teljesülnek, azonban a földtani megalapozottság biztosított, az ásványvagyon védelmi szempontok 

érvényesülnek ezért a Bányafelügyelet a rendelkező rész szerint döntött. 

 

A Kérelmező a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási 

költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH 

rendelet 2. számú mellékletének 5. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat (23.000 Ft; kód: E0500) 

befizette. 

 

A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr 112. §-a zárja ki. 

 

A Bányafelügyelet hatáskörét és illetékességét a Bt. 44. § (1) bekezdése és a Szabályozott Tevékenységek 

Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 1. § (1a) bekezdés, 3. § (1) bekezdés e) pontja 

határozzák meg. 

 

* 

 

Hivatalunk a 2022. szeptember 30. napján kelt, BK/KTF/06771-5/2022. számú levelével – figyelemmel a R. 

1. § (6b) és (6c) bekezdésére – megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti önkormányzatot.  

 

Soltvadkert Város Polgármestere a megkeresésre 1/1669-6/2022. számon az alábbi nyilatkozatot tette: 

 

„Fenti számon Hivatalomhoz érkezett megkeresésére válaszolva a következőkről nyilatkozok:  

a Soltvadkert, külterület 085/45 hrsz. alatti ingatlanon homok bányászati tevékenység végzése, bánya 
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létesítése Soltvadkert Város rendezési tervével és helyi építési szabályzatával jelenleg ellentétes. A 

Képviselő-testület szándéka szerint a rendezési terv módosítására irányuló eljárás megkezdődött és jelenleg 

is folyamatban van, melynek célja, hogy a bánya létesítése rendezési tervi eszközeinkkel összhangba 

kerüljön.” 

A fenti nyilatkozat alapján megállapítottam, hogy Soltvadkert település vonatkozásában a tervezett 

tevékenység megvalósítása nincs összhangban településrendezési eszközökkel, azonban az összhang jövőbeli 

megteremtése nem zárható ki, a településrendezési eszközök módosításával kezelhető. 

 

* 

 

Hivatalunk a 2022. szeptember 30. napján kelt BK/KTF/06771-8/2022. számú levelével – az Ákr. 10. §-ára 

tekintettel – a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot és az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, mint 

ügyfeleket értesítette az eljárás megindításáról és tájékoztatta az ügyféli jogaikról, köztük a nyilatkozattételi 

jogról. 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az ÁLT/2171-2/2022. számon az alábbi kezelői nyilatkozatot 

adta: 

 

„A „Soltvadkert - homok” védnevű bányatelken bányászati tevékenység folytatása tárgyú előzetes vizsgálati 

eljárással kapcsolatban a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban KNPI) - mint a védett és 

fokozottan védett természeti értékek, a védett és a fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 

területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek 

természetvédelmi kezelője - a következő nyilatkozatot adja. 

A megküldött dokumentációban foglaltak szerint megvalósuló bányászati tevékenység a KNPI működési 

területén található természetvédelmi oltalom alatt álló területekre, védett- és fokozottan védett természeti 

értékekre - a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok és benyújtott tervdokumentáció alapján - bizonyíthatóan 

negatív hatással nem jár. 

Igazgatóságunk álláspontja szerint a tervezett bányászati tevékenység folytatása az alábbiak 

figyelembevétele mellett természetvédelmi érdeket nem sért: 

- a homokbánya rézsűit legfeljebb 45°-os szögben lehet kialakítani, hogy ott védett-, vagy fokozottan 

védett madárfajok ne tudjanak megtelepedni. 

- amennyiben a bányaművelés során a partfalban mégis védett-, vagy fokozottan védett madárfaj 

egyede jelenik meg, azt haladéktalanul jelezni szükséges a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság részére 

(Sárkány József természetvédelmi őrkerület vezető, tel: 30/488-4545). 

Igazgatóságunk jelen nyilatkozatot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. § alapján adta ki.” 

 

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: ADUVIZIG) a 2311-0002/2022. számon az 

alábbi kezelői nyilatkozatot adta: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály BK/KTF/06771-8/2022. iktatószámú megkeresésében tájékoztatta igazgatóságunkat, hogy az 

Innoterv Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság  (székhely: 6070 Izsák-Kisizsák, Vadvirág u. 

115, cégjegyzékszám: 03-10-100456, adószám:  10820603-2-03) meghatalmazása alapján Bányagép 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2234 Maglód, Sugár út 120.) képviseletében 

Varga László ügyvezető 2021. szeptember 23. napján - Soltvadkert, 085/45 hrsz.-ú ingatlanon, „Soltvadkert 

- homok” védnevű bányatelken bányászati tevékenység folytatása tárgyú előzetes vizsgálat iránti – a 

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

25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet 

terjesztett elő a hatóságnál. 

 

A hatóság 2016. évi CL. törvény Ákr. 5. § (1) bekezdés alapján ügyfélként lehetőséget biztosít az 

igazgatóságnak, hogy az eljárásban nyilatkozatot, észrevételt tegyen. 
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A levelükben megadott linkről letölthető környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján vízgyűjtő-

gazdálkodási és vízvédelmi szempontból az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

 

A dokumentáció szerint az Innoterv Magyarország Zrt., mint bányavállalkozó Soltvadkert külterületén 

085/45 hrsz.-on bányászati tevékenységet kíván folytatni mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú 

melléklete alapján előzetes vizsgálat köteles tevékenység. A tervezett tevékenység elsődleges célja az 53.sz és 

54. sz. főutak települési elkerülő szakaszának útalap építéséhez felhasználható alapanyag biztosítása külszíni 

bányászattal. A homokbánya a „Soltvadkert – homok” védnevet kapta, melynek bányaterülete összesen 7 ha  

1008 m
2
 . 

 

A bemutatott dokumentum alapján a tervezett Soltvadkert - homok bányászati tevékenység maximális 

kapacitása 180 000 m
3
/év. Az 53. sz és 54. sz. főutak települési elkerülő szakaszának útalapjából kiszoruló 

~20-40 000 m
3
/év anyag beszállítása a terület tereprendezésére a bányatelekről közvetlenül a nyomvonalra 

vezető 086 hrsz-ú úton történik.  

 

A tervezett tevékenységet a szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően várhatóan 2022 év végén - 

2023 év elején tervezi megkezdeni. A bányát a megrendelések függvényében a kapacitáshoz igazítva éves 

szinten ~250 nap kívánják üzemeltetni. A tervezett 5 éves termelési időtartamra vonatkoztatva a fenti 

kapacitással a bányatelek teljes ásványvagyona kitermelhető. 

 

Felszíni víz: 

A tervezett bányatelek közvetlen környezete felszíni vízfolyást nem érint. 

 

Felszín alatti víz: 

Rendelkezésünkre álló információk szerint Soltvadkert - homok védnevű bányatelek előirányzott területen 

folytatott haszonanyag kitermelés által érintett sekélymélységű üledékek sp.1.15.1 jelű Duna-Tisza közi 

hátság – Duna-vízgyűjtő déli rész sekély porózus víztest részét képezi, amely a Magyarország 2021. évi 

vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT3) során mennyiségi szempontból „gyenge (FAVÖKO)” minősítésű a 

területen jelen lévő felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák állapota miatt, kémiai szempontból jó, de 

fennáll a gyenge állapot kockázata  a területen diffúz szennyezés következtében jelen lévő nitrát (NO3) 

tartalom miatt. 

 

 „A tervezett bányatelek alaplapjának megválasztása úgy történt, hogy a területen a fúrások során feltárt 

talajvízszint nyugalmi vízszintjét a bányászati tevékenység nem éri el. Bányató kialakulása nem várható.” A 

dokumentációban említett vízszintmérések pontos adatait (mérés pontos helye és a mért vízszint) nem 

tartalmazza a hatásvizsgálat. 
 

„A „talajvíz" korábban többnyire 2-4 m között volt elérhető, az utóbbi évtizedekben azonban szintje 

érezhetően süllyedt.” A vízszintsüllyedés mértékére a tervdokumentáció nem tér ki, ezáltal a bemutatott 

anyagot nem tekintjük megalapozottnak. 

 

A bányatelek térségére jellemző talajvízviszonyok a jelenlegi bányatelektől É-i irányban, megközelítőleg 5,2 

km távolságban elhelyezkedő Vadkerti-tó 001406 törzsszámú-, D-i irányban, nagyjából 4,8 km távolságban 

elhelyezkedő Soltvadkert 001409 törzsszámú-, valamint DNy-i irányban megközelítőleg 3,8 km távolságban 

elhelyezkedő Soltvadkert 004076 törzsszámú talajvízszint figyelő kutak talajvízszint idősorai alapján 

becsülhetők meg. 

 

Törzsszám EOV X EOV Y Terep 

(mBf) 

Átl. KV 

(mBf) 

Átl. KÖV 

(mBf) 

Átl. NV 

(mBf) 

001406 145215 674196 110,65 106.96 107.33 107.68 

001409 134820 676388 117,3 113.92 114.43 114.95 

004076 137889 671565 109,98 105.42 106.05 106.67 

 

A dokumentációban nem szerepelnek a bányatelek területére és annak közvetlen környezetére ténylegesen 

mért vízszint adatokat. A fent említett három talajvízszint figyelő törzshálózati kút adatai alapján az átlagos 

vízszint térszín alatt 1,9-3,9 méter között várható a jövőben alkalmazni kívánt 118,50 mBf fedőlapról 110,50 

mBf. térszínű átlagos alaplap esetén az alaplapig történő haszonanyag kitermelést tekintve (8 m 

vastagságban), a talajvízkészletet nagy valószínűséggel érinteni fogja, szabad talajvíztükör kialakulása 

valószínűsíthető. 
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Vízbázis 

Az előirányzott területű bányatelek távlati vagy üzemelő vízbázis védőterületet, védőidomot nem érint.  

 

A környezeti hatásvizsgálati dokumentációban foglalt bányaművelés technológiájára és az esetleges havária 

események kezelésére vonatkozó adatok alapján valószínűsíthető, hogy amennyiben a bányászati 

tevékenység során a haszonanyag kitermeléssel az alaplap nem éri el a talajvízszintet, úgy a felszíni 

szennyeződések esetleges kialakulásának és a felszín alatti vízkészletbe való bevezetésének lehetősége 

minimálisnak tekinthető, azonban ez a kijelentés a felszín alatti vizekre vonatkozó alább szükségesnek ítélt 

felmérés alapján felülvizsgálandó. 

 

Tekintettel arra, hogy a Soltvadkert 085/45 hrsz-ú külterületén található bányatelek – az előzetes 

tervdokumentációban megadott műszaki paraméterek mellett való - jövőbeli üzemeltetése kockázatot 

jelenthet a felszín alatti vízkészletek mennyiségi és kémiai állapotára ezért a kitermelhető haszonanyag 

mennyiségét és a bányatelek alaplapja meghatározásának felülvizsgálatát javasoljuk a felszín alatti vizek 

helyzetére vonatkozóan elvégzett tényszerű felmérés alapján (beleértve a várható maximális 

talajvízszinteket is).” 

 

* 

 

Várható környezeti hatások 
 

Levegőtisztaság-védelem 

 

Üzemelés 

A kitermelést a geológiai, teleptani adottságoknak megfelelően többszeletes mezőben haladó fejtésmóddal 

fogják végezni. A bánya sajátosságaiból adódóan a munkafolyamatok elvégzéséhez gépi erő szükséges. Az 

alkalmazott technológia lépései:  

 

A bányaművelés során levegőterhelés a kitermelést, rakodást és szállítást végző munkagépek és 

szállítójárművek füstgáz kibocsátásából és az általuk felvert por mennyiségéből, valamint az ideiglenes 

depóniák nyitott felületének kiporzásából származhat. A munkagépekből származó füstgáz emissziót napi 10 

órában történő kitermelés mellett 3 db kotrógép és 1 db dózer egyidejű működését feltételezve határozták 

meg: 

 

Légszennyező anyag kibocsátás (kg/nap) 

Szén-monoxid Kén-dioxid Nitrogén-oxid 
Szilárd anyag 

(PM10) 

16,9 4,1 2,3 3,2 

 

A porképződést a kiporzásra hajlamos felületek (depóniák), illetve a homokbánya belső útjainak 

locsolásával, tisztántartásával, a humusz depóniák füvesítésével, a szállítójárművek sebességének 

limitálásával csökkentik. A szállítást ponyvával rendelkező gépjárművekkel végzik, valamint a haszonanyag 

kitermelésének és értékesítésének összehangolásával elősegítik a nyitott felületek minimálisra csökkentését. 

 

A homokbánya elektromos energia ellátását egy 45 kW névleges bemenő hőteljesítményű aggregátorral 

tervezik biztosítani. 

 

Hatásterület 

A dokumentációban foglaltak szerint a működés levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 3 db kotrógép és 1 db 

dózer egyidejű működését feltételezve kén-dioxid vonatkozásában a homokbánya határától számított 34 m. 

A dokumentáció szerint a hatásterület védendő ingatlant nem érint. A bányaterületet gazdasági erdőterületek 

és mezőgazdasági terület határolja, a homokbányához legközelebbi lakott terület DK-i irányban 

megközelítőleg 182 méterre, a Soltvadkert 089/27 hrsz. alatt található. 

 

A bányatelekről történő szállítást földúton, közvetlenül a nyomvonalra vezető Soltvadkert 086 hrsz. alatti 

útvonalon végzik, a dokumentációban foglaltak szerint védendő létesítmény az érintett útszakasz mentén 
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nem található. A Soltvadkert 086 hrsz. alatti úton történő szállítási tevékenység hatásterülete naponta 64 db 

tehergépkocsi szállítási forgalmával számolva nitrogén-dioxid kibocsátás tekintetében 7 m. A szállítás során 

a gépjárművek sebességét 20 km/h-ban maximálják.  

Éghajlatváltozás 

A dokumentáció vizsgálja a tevékenység és az éghajlatváltozás kapcsolatát. Az üzemeltetés 

éghajlatváltozásra gyakorolt közvetlen hatása jelentéktelen. A tevékenység éghajlati hatásokkal szembeni 

érzékenysége a hőségnapok számának növekedése szempontjából magas. A tevékenység helyszíne a 

hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése tekintetében közepesen, míg a többi éghajlati 

paraméter szempontjából alacsonyan kitett, így a dokumentáció szerint releváns kockázatok az 

éghajlatváltozás miatt nem állapíthatók meg. Ennek alapján az éghajlatváltozás hatásaihoz való 

alkalmazkodás célját szolgáló intézkedéseket, műszaki megoldásokat nem határoztak meg. 

 

Havária 

A telepítés, megvalósulás és felhagyás szakaszokban levegőtisztaság-védelmi szempontból a munkagépek, 

tehergépjárművek felborulása, meghibásodása során az üzemanyag kifolyás, a kibocsátott kipufogógázok, 

illetve a felvert por okozhat levegőterhelést. Műszaki hiba, baleset, esetleg természeti jelenség által okozott 

tűz esetén az égés során felszabaduló légszennyező anyagok okozhatnak átmenetileg levegőminőség romlást. 

 

Földtani-közeg védelem 

 

A tervezett bányászati tevékenység elsősorban a földtani közeg fizikai tulajdonságaira gyakorol hatást. A 

hatásviselő a felső humuszos talajréteg, valamint a földtani közeg az alaplap szintjéig. A kitermelés során a 

produktív szintet kitermelik, a talajszerkezet megváltozik, egyes rétegei összekeverednek, tömörödnek, a 

hatás azonban csak lokális jellegű. A kotrógépek, a rakodógépek, illetve a szállítójárművek taposó hatása a 

munkálatokkal, illetve szállítási útvonalakkal érintett területeken a felszín közeli talajréteg kismértékű 

szerkezeti módosulását (tömörödést) idézik elő. A földtani közeg kémiai állapota szempontjából a 

tevékenység normál üzemmenete során kockázatos anyag talajba történő bevezetésére nem kerül sor.  

 

Üzemanyag és kenőanyag tárolást a bányatelek területén nem fognak végezni, a szükséges napi mennyiséget 

műszakkezdéskor szállítják a helyszínre. A gépek olajcseréjét, karbantartását, mosását, szerződés alapján 

szervizben és mosóban fogják végezni. A szállító tehergépjárművek és a mobil gépek karbantartása nem a 

bányatelek területén történik. A bányászati tevékenység során keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladék 

gyűjtését az erre kialakított területen és alkalmas edényzetben, konténerekben tervezik. 

 

Víz, szennyvíz, csapadékvíz 

Az árukiadáshoz, valamint a dolgozók szociális igényeinek ellátásához mobil konténerépületet szándékoznak 

felállítani, amely mellett mobil WC és mosdóegység kerül kialakításra. A területre vezetékes víz bevezetését 

nem tervezik, az alkalmazottak ivóvíz ellátását palackozott vízzel oldják meg, a tisztálkodáshoz szükséges 

vizet tartályban tárolt vízből biztosítják. A keletkezett szennyvizet összegyűjtik és elszállítják. A csapadékvíz 

elvezetésére külön elvezető rendszert nem terveznek, a területre hulló csapadék helyben elszikkad. 

 

Havária 

A bányatelek területén lehetséges rendkívüli események mindegyike a munkagépekkel áll kapcsolatban. A 

munkagépek és szállítójárművek meghibásodása, sérülése esetén a kifolyt anyag a vízáteresztő talajrétegen 

keresztül lejuthat a felszín alatti vizekbe, azt, valamint a földtani közeget szennyezheti. Felitató anyagot 

(homok, perlit) kell alkalmazni havária esetén, ha a munkagépek meghibásodásakor üzemanyag, olaj, vagy 

hidraulika folyadék kerülne a talaj felszínére. A felitatott anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni, 

elkülönítve külön-külön zárt tárolóban a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint kell gyűjteni maximum 1 

éves időtartamig, és a begyűjtési engedéllyel rendelkező vállalkozónak kell átadni. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

 

A homokbánya nyitásának, üzemeltetésének a célja a területen található homok, mint nyersanyag kitermelése 

a nagyobb volumenű építkezésekhez, 54. és 53. sz. főutak építéséhez szükséges alapanyag biztosítása. A 

bányászati tevékenység maximális kapacitását 180 000 m
3
/év-ben állapították meg. A megjelölt bányatelek 

Soltvadkert Város külterület 085/45 hrsz. közigazgatási területéhez tartozik. A helyi építési szabályokról 

szóló Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 

alapján az érintett ingatlan Má-1 általános mezőgazdasági terület besorolású. A környezetében található 
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területek között szint található „Má-1” besorolású és „Eg” besorolású erdőgazdálkodási terület. A 

legközelebbi lakott terület 182 méter távolságban található a bányaterülettől.  

A munkavégzést a zaj-, és rezgésvédelmi szempontból nappali időszakban tervezik folytatni (06:00-20:00 

óra).  

 

Telepítés 

A telepítés során tervezett tevékenységek közül a nehéz gépjárművek felvonulása, munkagépek használata 

esetén jelentkezik zajhatás. A bányatelek kialakításához és üzemeltetéséhez a meglévő infrastruktúrát fogják 

használni. A területről a fedőréteg félretolásását dózerrel fogják elvégezni, a keletkezett meddőt deponálják 

az ingatlanon belül rekultiváció céljából.  

 

Üzemeltetés 

A haszonanyag fedőrétegének eltávolítását követően kotrógéppel rakodják a homokot teherautókra. A 

kitermelt homokot teherautók szállítják a megrendelési helyszínre. A bányaművelés során felhasznált gépek 

zajkibocsátása: 

- 1 db dózer: 102 dB 

- 3 db kotró: 101 dB/db 

 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.)  KvVM-EüM 

együttes rendelet 1. melléklete alapján: 

 A B C 

1 zajtól védendő terület 

határérték (LTH) az 

LAM megítélési szintre 

(dB) nappal 06-22 óra 

határérték (LTH) az 

LAM megítélési szintre 

(dB) éjjel 22-06 óra 

2 
üdülőterület, különleges területek közül 

az egészségügyi területek 
45 35 

3 

lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 

falusias, telepszerű beépítésű), 

különleges területek közül az oktatási 

létesítmények területe, temetők, a 

zöldterület 

50 40 

4 
lakóterület (nagyvárosias beépítésű), 

vegyes terület 
55 45 

5 gazdasági terület 60 50 

 

A zajvédelmi hatásterület megállapítása során a dokumentáció a 3 darab kotró és a dózer együttes 

használatából eredő zajhatással számolt. Tekintettel az ingatlan elhelyezkedésére a környezeti zajforrás 

hatásterületét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján állapítja meg a dokumentáció.  

„A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a 

vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:  

d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a zajforrásra vonatkozó, 

üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel.” 

 

A számítás elvégzésével kapott eredmény alapján a tervezett bányászati tevékenységre vonatkozó zajvédelmi 

hatásterület a zajforrást magába foglaló ingatlan határától számított 162 méteres távolság. 

 

Ingatlan megnevezése (hrsz.) Az ingatlan településrendezési besorolása 

Soltvadkert 037 KÖu-3 – Önkormányzati külterületi út 

Soltvadkert 039 KÖu-3 – Önkormányzati külterületi út 

Soltvadkert 038/71 Eg - gazdasági erdőterület 
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Soltvadkert 038/81 Eg - gazdasági erdőterület 

Soltvadkert 038/82 Eg - gazdasági erdőterület 

Soltvadkert 038/83 Eg - gazdasági erdőterület 

Soltvadkert 038/84 Má-1 - általános mezőgazdasági 

Soltvadkert 040/1 Eg - gazdasági erdőterület 

Soltvadkert 04/30 Eg - gazdasági erdőterület 

Soltvadkert 043 KÖu-3 – Önkormányzati külterületi út 

Soltvadkert 044/6 Eg - gazdasági erdőterület 

Soltvadkert 045 KÖu-3 – Önkormányzati külterületi út 

Soltvadkert 046/13 Eg - gazdasági erdőterület 

Soltvadkert 047 KÖu-3 – Önkormányzati külterületi út 

Soltvadkert 048/29 Eg - gazdasági erdőterület 

Soltvadkert 049 KÖu-3 – Önkormányzati külterületi út 

Soltvadkert 050/32 Má-1 - általános mezőgazdasági 

Soltvadkert 082 KÖu-3 – Önkormányzati külterületi út 

Soltvadkert 085/14 Eg - gazdasági erdőterület 

Soltvadkert 085/15 Má-1 - általános mezőgazdasági 

Soltvadkert 086 KÖu-3 – Önkormányzati külterületi út 

Soltvadkert 087/21 Má-1 - általános mezőgazdasági 

Soltvadkert 087/24 Má-1 - általános mezőgazdasági 

Soltvadkert 087/25 Má-1 - általános mezőgazdasági 

Soltvadkert 087/30 Eg - gazdasági erdőterület 

Soltvadkert 087/53 Eg - gazdasági erdőterület 

Soltvadkert 087/54 Eg - gazdasági erdőterület 

Soltvadkert 087/55 Má-1 - általános mezőgazdasági 

Soltvadkert 088 KÖu-3 – Önkormányzati külterületi út 

 

A homokbányából a kiszállítást teherautókkal végzik. A tervek alapján naponta 1.584 tonna, 880 m
3
 

homokot szállítanak el a bányából. Naponta 64 fordulóval számol a vizsgálati dokumentáció, mely a 

Soltvadkert helyi közúton (földút, 086 hrsz.) keresztül tud megvalósulni. A földút (086 hrsz.) mentén 

védendő létesítmény nem található, az utat jellemzően a bányába érkező gépjárműforgalom használja. A 

bánya forgalmából származó közúti zajszintterhelés a számítás alapján 61,29 dB. A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-

EüM együttes rendeletben foglalt határérték 65 dB, mely az érintett útvonal területén teljesül.  

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy az ingatlanon folytatott kivitelezési 

munkák és az üzemszerű tevékenység okozta zajterhelés a legközelebbi zajtól védendő területeknél a 

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

rendeletben meghatározott határértékeket nem éri el. 

 

Táj- és természetvédelem 
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A Soltvadkert 085/45 hrsz. alatti ingatlan védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, Kiskunsági 

Nemzeti Park Igazgatóság által nyilvántartott természeti területnek nem része, továbbá a Magyarország és 

egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben meghatározott 

Országos Ökológiai Hálózat elemeit sem érinti, azonban az érzékeny természeti területekre vonatkozó 

szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) 

bekezdésének a) pontja, a (4) bekezdése, továbbá a 2. számú mellékletének 8.1.2. pontja alapján a Tisza 

homokhátsági vízgyűjtője elnevezésű, kiemelten fontos érzékeny természeti terület részét képezi. A rendelet 

7. § alapján „Az e rendelet szerint létrehozott ÉTT-re … a Tvt. természeti területekre vonatkozó 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”  

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 21. § (1) bekezdésének a) pontja 

alapján, természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a gyep és nádas művelési ág 

megváltoztatásához. 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 91. § (7) bekezdése szerint ahol más jogszabály 

gyep művelési ág megnevezést használ, ott e törvény hatálybalépésétől kezdődően rét, legelő művelési ág 

megnevezést kell használni, vagyis a gyep, a rét és a legelő művelési ág egy, és ugyanazon fogalom. 

Az ingatlan-nyilvántartás szerint a Soltvadkert 085/45 hrsz. alatti ingatlan (7 hektár és 1.008 m
2
) művelési 

ága legelő. 

A fentiek alapján a Soltvadkert 085/45 hrsz. alatti ingatlan esetében a művelési ág megváltozáshoz a 

természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. 

  

A rendelkezésre álló biotikai adatbázis és a dokumentáció alapján is védett természeti érték tényleges 

élőhelye nem ismert a tevékenységgel érintett területről, azonban a területen meglévő facsoportok potenciális 

fészkelőhelyet jelenthetnek, illetve az üzemelés is fészkelőhelyet teremthet egyes védett, fokozottan védett 

madárfajok részére. 

 

A területileg illetékes természetvédelmi kezelő, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: 

KNPI) az ÁLT/02171-2/2022. iktatási számon nyilatkozott a tervezett tevékenységgel kapcsolatosan. 

 

A rendelkezésre álló információk figyelembevételével az élővilágot érintő hatások az alábbi intézkedések 

megtétele mellett csökkenthetőek: 

1. Az esetleges fakitermelést, cserjeirtást vegetációs/költési időszakon kívül (szeptember 1-től március 

1-ig) szükséges elvégezni. 

2. A homokbánya rézsűit legfeljebb 45°-os szögben kell kialakítani, hogy ott védett-, vagy fokozottan 

védett madárfajok ne tudjanak megtelepedni. 

3. Amennyiben a bányaművelés során a partfalban mégis védett-, vagy fokozottan védett madár faj 

egyede jelenik meg, azt haladéktalanul jelezni szükséges a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

részére (Sárkány József természetvédelmi őrkerület vezető, tel:30/488-4545). 

4. Az invazív növényfajok terjedését megakadályozandó a területen és a kialakított rézsűkön 

rendszeresen gondoskodni kell a kaszálásról, gyomtalanításról, esetlegesen gyepesítésről. 

 

A felsorolt intézkedések betartásával a tervezett tevékenység élővilágra gyakorolt hatásai csökkenthetőek. A 

fentiek alapján a tevékenység következtében jelentős hatások nem várhatóak, a jelenlegi hatások megfelelő 

intézkedések mellett várhatóan csökkenthetőek. 

 

Felhagyás 

Amennyiben a felhagyás során szükséges tereprendezést (környezetvédelmi szempontból) megfelelő állapotú 

munkagépek végzik, úgy nem prognosztizálható a földtani közeget érintő kedvezőtlen hatás jelentkezése. 

Esetleges talajszennyezést okozhat a munkagépek üzemanyaggal-, kenőanyaggal való helyszíni utántöltése 

során kicsöpögő gázolaj, vagy más, a munkagépek nem megfelelő műszaki állapotából eredő szénhidrogén-

származék szennyeződés.  

A tevékenység esetleges felhagyásakor a bontási művelet környezeti hatásai - a létesítéshez hasonlóan - 

lokálisan és időszakosan érvényesülnek. A létesítmény teljes felszámolása esetén biztosítani kell, hogy a 

helyszínen a környezetre ártalmas anyagok, így a környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. A 

bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell végezni. A 

berendezések műszaki vagy gazdasági okokból történő megszüntetése esetén fontos a terület rekultivációja, 

tájbeillesztése, új hasznosítási mód keresése. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet 3. §-a, illetékességét a környezetvédelmi, 

tel:30/488-4545
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természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdés állapítja meg. 

 

* 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció és annak kiegészítése alapján hivatalunk megállapította, hogy a 

tervezett tevékenység során jelentős környezeti hatás természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, zaj- 

és rezgésvédelmi, földtani közeg védelme és hulladékgazdálkodási szempontból nem várható, ezért a 

tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt. 
 

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti 

hatás és a tevékenység a Rendelet 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, 

hogy a Rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély 

birtokában kezdhető meg.  

 

A rendelkező részben tett környezetvédelmi (természetvédelmi) feltételt, illetve szempontot az R. 5. § (3) 

bekezdése alapján írta elő hatóságunk. 

 

A tervezett – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás – megvalósítása és a 

településrendezési eszközök közötti összhang jövőbeli (a létesítési, építési engedély kiadására jogosult 

hatóság döntéséig) megteremtése nem zárható ki, a településrendezési eszközök módosításával kezelhető, 

ezért hivatalunk az R. 5. § (2) bekezdés cb) pontja alapján a határozat rendelkező részében ezt a lehetőséget 

rögzítette, és előírta, hogy a megállapított a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult 

hatóság döntéséig meg kell szüntetni. 

 

Hatóságunk a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási 

cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/06771-2/2022. ikt. 

számon arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el. 

 

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés és Rendelet 

határozza meg. 

 

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

§ (3) bekezdése értelmében – véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi. 

 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. 

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a 

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) 

bekezdése rendelkezik. 

 

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást. 

 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

 

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltakon alapul. 
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A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a 

bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 

CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg. 

 

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja 

szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. 

 

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi 

illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam 

tájékoztatást. 

 

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

érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat, Soltvadkert Város 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 1. számú mellékletének I/35. pontja 

alapján határoztam meg. 

 

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

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, időbélyegző szerint 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Soltvadkert Város Önkormányzata (6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 6.)   HKP 

2. Innoterv Magyarország zrt. (6070 Izsák-Kisizsák, Vadvirág u. 115.)  10820603#cegkapu 

3. Bányagép Kft. (2234 Maglód, Sugár út 120.) 27054150#cegkapu 

4. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi István u. 2/C.)                          HKP 

5. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.)   HKP 

6. BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (600 Kiskőrös, Petőfi tér 3.)  HKP 

7. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály (6000 

Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

8. BKMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.) HKP  

9. BKMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (6000 Kecskemét, József A. u. 2.)  HKP 

10. BKMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. (6200 Kiskőrös, Kossuth L. út 16.)      HKP  

11. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. u. 2.)  HKP 

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

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

13. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Szolnoki 

Bányafelügyeleti Osztály (5000 Szolnok, Hősök tere 6., KRID: 469506375)  HKP 

14. Hatósági Nyilvántartás 

15. Irattár 

Kovács Ernő 

főispán nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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