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Tárgy: Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. – Kiskőrös és Kecel közötti kerékpározható közút tervezése tárgyú 

előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 

 

 
H A T Á R O Z A T 

 

 

A Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 

1037 Budapest, Szépvölgyi út 39., adószám: 26768496-2-41, cég rövidített elnevezése: Aktív- és 

Ökoturisztikai Nonprofit Kft.) képviseletében Cívis Komplex Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 4034 Debrecen, Nagybánya utca 17., adószám: 23108800-2-09, cég rövidített elnevezése: Cívis 

Komplex Mérnök Kft.) által 2022. október 25. napján előterjesztett – Kiskőrös és Kecel közötti 

kerékpározható közút tervezése tárgyú – 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 Rendelet 3. sz. melléklet 87. c) pontja – „az előző pontokba nem tartozó országos közút, helyi közút, a 

közforgalom elől el nem zárt magánút és kerékpárút védett területen, Natura 2000 területen, barlang 

védőövezetén méretmegkötés nélkül” alá tartozik, azaz a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően 

környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy a tevékenység 

természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi várhatóan nem 

okoz jelentős környezeti hatást, így a Rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, illetve a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a 

tevékenység csak a szükséges építési létesítési, forgalomba helyezési és vízjogi engedélyek birtokában 

kezdhető meg. Az engedélyek kiadására irányuló eljárásokban a környezetvédelmi hatóság, az építés és 

forgalomba helyezés esetében szakkérdés megválaszolásával, a vízjogi engedélyezési eljárásokban pedig 

szakhatóságként vesz részt.  

 

A tevékenység engedélyezése során az alábbi természetvédelmi és környezetvédelmi feltételeket kell 

figyelembe venni, a kedvezőtlen környezeti hatások mérséklése érdekében: 

 

Táj- és természetvédelem: 

 Amennyiben a létesítés érinti védett természeti, vagy Natura2000 területen kívül, valamint Natura 

2000 területen gyep (rét, legelő) és nádas művelési ágú ingatlant, úgy a művelési ág 

megváltoztatásához a természetvédelmi hatóság engedélyét szükséges beszerezni. 
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 Amennyiben a védett természeti, valamint Natura2000 területen az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá nem tartozó fakivágásra kerülne 

sor, úgy a természetvédelmi hatóság előzetes engedélyét szükséges beszerezni. 

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

Az építés során be kell tartani az építési munkálatokból, forgalomnövekedésből származó zajterhelésre 

megállapított szabályokat.  

 

 

* 

 

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: 

 

„Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, 

Szépvölgyi út 39.) képviseletében, a Cívis Komplex Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság (4034 Debrecen, 

Nagybánya u. 17.) által előterjesztett Kiskőrös és Kecel közötti kerékpározható közút tervezése tárgyú 

előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása kapcsán a szakmai álláspontomat az alábbiakban adom meg:  

  

1. „A Kiskőrös és Kecel közötti kerékpározható közút tervezése” tárgyú előzetes vizsgálati 

dokumentáció tartalmát megismertem, az abban foglaltakat környezet-egészségügyi szempontból 

elfogadom. 

2. A projekt megvalósítása során a 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 

3. Az építőipari kivitelezési tevékenység a jelentősebb tereprendezéssel érintett munkaterületeken nem 

járhat a környezeti levegő olyan mértékű porterhelésével, amely légszennyezést okoz, illetve nem 

eredményezheti az egészségügyi határérték túllépését (a szállítási útvonalak kijelölésekor a 

települések belterületeit lehetőség szerint el kell kerülni). 

4. A lakott területek közvetlen közelében megvalósítandó építőipari kivitelezési tevékenység a védendő 

létesítményekben élők számára zavaró, egészségkárosító mértékű zajhatást nem okozhat (az építés 

ideje alatt a szállítási útvonalak lakott területeket érintő szakaszain, vagy munkaterületeken indokolt 

esetben zajmérést kell végezni, melynek eredménye alapján kell meghatározni a védelmi 

intézkedéseket [munkaszervezés (időbeli, szállítási útvonalak), technológiai megoldások]. 

5. A talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek védelme érdekében az ideiglenes veszélyes hulladék-, 

veszélyes anyag -, illetve egyéb esetlegesen szennyező anyag (pl. üzemanyag, stb.) tárolókat 

megfelelő védelemmel (szivárgásmentesen, szigeteléssel) szükséges kialakítani.” 

 

2. kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően (a kiegészített 

dokumentációra is figyelemmel): 

 

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

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság a BK/KTF/07386-8/2022. számú 

megkeresése alapján, a Kiskőrös és Kecel közötti kerékpározható közút tervezése tárgyú előzetes vizsgálat 

kapcsán, a Hatóságom hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében az alábbi 

kulturális örökségvédelmi szakvéleményt adom: 
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 A beruházással kapcsolatban a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő régészeti dokumentációt 

kell készíteni, és azt a beruházás kivitelezésének megkezdése előtt legalább 60 nappal jóváhagyásra 

az örökségvédelmi hatóságnak be kell nyújtani. A beruházással kapcsolatban szükségessé váló 

régészeti szakmunkák tekintetében az előzetes régészeti dokumentációban, illetve a hatósági 

jóváhagyásban foglaltakat be kell tartani.” 

 

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

vizsgálata: 

 

„Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 39., adószám: 

26768496-2-41), mint kérelmező képviseletében eljáró Cívis Komplex Mérnök Kft. (4034 Debrecen, 

Nagybánya utca 17., adószám: 23108800-2-09) 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. 

 

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 39., adószám: 

26768496-2-41), mint kérelmező képviseletében eljáró Cívis Komplex Mérnök Kft. (4034 Debrecen, 

Nagybánya utca 17., adószám: 23108800-2-09) által benyújtott "Kiskőrös és Kecel közötti kerékpározható 

közutak tervezése” tárgyú előzetes vizsgálati eljáráshoz a termőföld mennyiségi védelmének követelményei 

szakkérdés tekintetében a szükséges hozzájárulást az alábbi feltétellel adom meg.  

 

 Amennyiben 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.”  

 

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

 

„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 Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.) megbízásában eljáró 

Cívis Komplex Mérnök Kft. (székhely: 4034 Debrecen, Nagybánya u. 17.) által előterjesztett – „Kiskőrös és 

Kecel közötti kerékpározható közút tervezése”– tárgyú előzetes környezetvédelmi vizsgálati eljárásban a 

talajvédelmi hatóság a következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó megállapítást teszi: 

 

A talajvédelmi hatóság az előzetes dokumentációt elfogadja, a tervezett beruházás megvalósítható az 

alábbiak figyelembevétele mellett:  

1. A beruházás megtervezése és megvalósítása során a talajfelszín megbontásával érintett területeken 

a humuszos talaj mentéséről, rendeltetésszerű felhasználásáról a területre elkészített talajvédelmi, 

valamint humuszgazdálkodási tervek alapján gondoskodni kell, mely terveket az engedélyezési 

dokumentációknak tartalmaznia kell. 

2. A depóhelyekkel, felvonulási útvonalakkal, anyagnyerő helyekkel és a megvalósításhoz szükséges 

egyéb érintett termőföld területek időleges kivonásáról, valamint a későbbi, rekultivációs tervek 

alapján történő helyreállításáról, végleges kivonásáról gondoskodni szükséges. 

3. A nyomvonal kijelölés során figyelembe kell venni az érintett mezőgazdasági területeken meglévő 

vagy tervezett öntözési, telepítési célú engedéllyel, egyéb engedéllyel rendelkező vagy engedélyezés 

alatt álló mezőgazdasági célú beruházásokat továbbá azt, hogy a visszamaradó termőföld 
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területeken a talajvédő gazdálkodás feltételei, a művelhetőségük, megközelítésük biztosított legyen, a 

beruházás későbbi üzemeltetése a környező termőföldek minőségére káros hatással ne legyen.” 

 

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. október 

28. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.) által előterjesztett, a Kiskőrös 

és Kecel közötti kerékpározható közút tervezése tárgyú előzetes vizsgálati eljárásban a 

hulladékgazdálkodási hatóság szakmai álláspontját kérte. 

 

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 35300/4776-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalása az 

alapkérelemre: 

 

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

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/KTF/07386-7/2022. számú megkeresésére, az 

Aktív - és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, 

Szépvölgyi út 39.) képviseletében eljáró Cívis Komplex Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság (4034 

Debrecen, Nagybánya utca 17.) kérelmére a Kiskőrös és Kecel közötti kerékpározható közút tervezése 

kapcsán indult előzetes vizsgálati eljárásban benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához a 

területi vízügyi-vízvédelmi szakhatóság 

 

előírások mellett hozzájárul. 

 

Előírás: 

1. Az építési munkálatok alatt folyamatosan biztosítani kell a csapadékvizek károkozás nélküli 

elvezetését. 

2. Az építést a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni úgy, hogy a felszín 

alatti és a felszíni vizekbe szennyező anyag ne kerülhessen. 

 

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

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

 

Jelen szakhatósági hozzájárulás 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.” 

 

* 

 

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

fel. 
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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 

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 Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. meghatalmazása alapján a Cívis Komplex Mérnök Kft. 2022. 

október 25. napján – Kiskőrös és Kecel közötti kerékpározható közút tervezése tárgyú – a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Rendelet szerinti előzetes 

vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatóságnál. 

 

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 – Kiskőrös és Kecel települések vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal – jár el. 

 

Az engedélyes adatai: 

Név:  Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. 

Székhely:  1037 Budapest, Szépvölgyi út 39. 

Adószám: 26768496-2-41 

KÜJ szám:  103 785 219 

Cégjegyzék szám: 01-09-343790 

 

Tervezett beruházás: Kiskőrös és Kecel közötti kerékpározható közút tervezése 

KTJ szám: 103 048 311 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője: 

Név: ENVIRO-EXPERT KFT. 

Székhely: 4028 Debrecen, Hadházi út 7. I/5. 

 

Szakértő: Barna Sándor (SZ-09-1037) 

Szakértői jogosultság: SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 
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 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 

 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő 

 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

 

Szakértő: Csobolya-Bárdos Evelin (SZ-09-01351) 

Szakértői jogosultság: SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 

 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 

 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

 

Szakértő: Dr. Müller Zoltán (OKVF-SZ-034/2012, OKVF-SZ-048/2012) 

Szakértői jogosultság: természetvédelmi szakértő 

 

Szakértő: Dr. Kiss Béla (OKVF-SZ-050/2011, OKVF-SZ-048/2012) 

Szakértői jogosultság: természetvédelmi szakértő 

 tájvédelmi szakértő 

 

Közreműködő szakértők: 

 

Lauth-Gorzsás Anikó: környezetmérnök  

Dr. Molnár Tibor: agrármérnök (AERMOD)  

Szántó Regina: környezetgazdálkodási agrármérnök  

Tóth-Laboncz Nóra: környezetgazdálkodási agrármérnök  

Hődör István: biológia szakos tanár; hüllő-kétéltű és madártani szakértő  

Lukács Attila: biológia-környezetvédelem szakos tanár; projektvezető  

Schubert Zoltán: agrármérnök; botanikai és madártani szakértő 

 

A tervezett tevékenység bemutatása 

A tervezési beruházás célja kerékpározható közút létesítése Kiskőrös és Kecel között az érintett városok 

közigazgatási területén. 

 

A kerékpárút fejlesztése hozzájárul a nemzeti környezetvédelmi programokban kitűzött célok 

megvalósításához, a környezetileg fenntartható közlekedési módok ösztönzéséhez, az alternatív városi 

közlekedés infrastruktúrájának kialakításához. 

 

A közlekedésben szemléletváltásra van szükség a lakosság közlekedési módját illetően, hiszen a megyei 

ÜHG (üvegház hatású gáz) kibocsátás jelentős része ezen a területen realizálódik. A kerékpárutak 

bővítésével, a kerékpáros közlekedéshez kapcsolódó ösztönzők kialakításával (például a nemzetközi példák 

alapján a kerékpárral munkába járók támogatásával), megfelelő infrastruktúra kiépítésével ez a közlekedési 

mód is felértékelődhet a jövőben Bács-Kiskun megyében. 

 

A kerékpárosok aránya, jelenléte meghatározó Kiskőrös és Kecel települések közlekedésében, ezt többek 

között az mutatja, hogy a helyben foglalkoztatottak mintegy 30%-a kerékpárral jár munkába. Kiskőrös város 

egyetlen kerékpárútja jelenleg a Petőfi út végén induló, Kiskőröst és Soltvadkertet összekötő kerékpárút. A 

város központi, forgalmasabb területein kerékpározás számára külön út, vagy elkülönített kerékpársáv nincs, 

pedig a kerékpárhasználat elterjedtsége ezt a főútvonalakon mindenképpen indokolná. A kistérségi fejlesztési 

koncepció és a regionális programok tartalmazzák a kerékpáros úthálózat elemeit, melyek közút mellett 

vezetett kerékpárútként, meglévő, kisforgalmú közúton kijelölt nyomvonalként, korlátozott útszakasz mellett 

vezetett kerékpárútként ill. sávként kerülhetnek kialakításra. 

 

Tervezett nyomvonal 

 

A létesítmény 4 szakaszra bontható. 
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1. tervezési szakasz:  

Kiskőrös belterület (5301 j. ök. út és az 53. sz. fő úti keresztezéstől az 5301 j. ök. út 44+488 km. szelvények 

közötti szakasza)  

A tervezőnek vizsgálni kellett belterületi szakaszon az irányhelyes, kétoldali kerékpárút, kerékpársáv, vagy 

emelt kerékpársáv kialakítását. A beavatkozás műszaki és gazdasági oldalról megközelítve a jelenlegi 

összekötő út burkolatszélességének csökkenésével vagyis egy irányhelyes, kétoldalú kerékpárút 

kialakításával valósítható meg. A szakaszon közlekedő autóbusz forgalom miatt az Útügyi Műszaki 

Előírásban meghatározott minimális közúti burkolat szélességet (2x3,25 méter) tartani kell. A kerékpársáv 

szélessége 1,25 méter (min. 1,0 méter), kiemelt szegély mellett további 0,25 méter biztonsági sáv 
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alkalmazásával. A kiemelt szegéllyel határolt szakaszon forgalomtechnikai jelzésrendszer kialakításával 

megoldható ez a létesítménytípus. A kiemelt szegély nélküli szakaszon a közút burkolatát szükséges 

szimmetrikusan megszélesíteni. Annak érdekében, hogy a kerékpárforgalmi létesítménytípusok ne 

váltakozzanak a kerékpársáv kialakítása a teljes szakaszon optimális megoldásnak tekinthető, a település 

táblánál fonódással kell kialakítani a tervezett településkapuban átvezetni az út szelvényezés szerinti bal 

oldalába, ahol kétirányú kerékpárútba folytatódik a létesítmény. A kerékpársáv kialakítása a 

közművezetékekkel, oszlopokkal tarkított meglévő állapot megváltoztatása, kiváltása nélkül valósítható meg. 

A későbbiekben az út üzemeltetése is egyszerűbb, mint kerékpársáv vagy kiemelt kerékpársáv kialakításának 

esetében. 

 

2. tervezési szakasz: 

Kiskőrös külterületén (5301 j. ök. út 44+488 - 47+710 km. szelvények közötti szakasza), az út bal oldalában 

egy 2,55 méter széles önálló koronán vezetett, kétirányú kerékpárút. A kisajátítás minimalizálása érdekében 

a kerékpárút koronáját a meglévő út koronaszintje alatt tervezik vezetni, minden esetben töltésben. A 

földhivatali nyilvántartásban szereplő földutak keresztezés esetén a földutak szilárd burkolattal kerülnek 

megtervezésre, minimális sárrázó kialakításával (10 méter aszfalt + 15 méter zúzalék). 

 

3. tervezési szakasz: 

Kiskőrös külterület (5301 j. ök. út 47+710 - 48+251 km. szelvények közötti szakasza), mely szakaszon a 

tervező véleménye szerint vegyes használatú mezőgazdasági út kialakítása lenne a legcélszerűbb. 

Előbbiek okán két darab burkolt útcsatlakozás és 3,5 méter széles szilárd aszfaltburkolat és 1,5-1,5 méter 

széles stabilizált padka létesítése tervezett. 

 

4. tervezési szakasz: 

Kiskőrös, Kecel külterület (5301 j. ök. út 48+251 km. – 5309 j. ök. út 0+940 szelvények közötti szakasza) 

további két szakaszra bontható.  

A szakasz első része az 5301 j. ök. úttal párhuzamosan halad, mely során 8 db burkolt-burkolatlan 

útcsatlakozás keresztezés tervezett.  

A szakasz második részére két lehetséges megoldás „A” és „B” verzió merült fel. Az előzetes egyeztetéseken 

az „A” változat került kiválasztásra, mely szerint a kerékpárút a csomóponti torkolatban kerül átvezetésre az 

5309 j. ök. úton, majd az 5309 j. ök. út jobb oldalán kerül megtervezésre az önálló kétirányú 2,55 méter 

széles kerékpárút. Az 5309 j. ök. út 0+670 -865 km szelvényei között az út víztelenítésére szolgáló árkon túl 

kerül kialakításra a kerékpárút, majd a meglévő, de felhagyott vasúti átvezetés helyén, akár annak 

felhasználásával kerül átvezetésre a 153 sz. vasútvonalon. A 5309 – 53311 utak csomópontjának É-i részén 

kerül átvezetésre a 5309 j. ök. úton a kerékpáros, majd egy újabb iránytöréssel, a 53311 j. vasútállomási úton 

kerül átvezetésre és a „Lovas Büfé” után csatlakozik a meglévő kerékpárforgalmi létesítményhez. A jobb 

oldalon található autóbuszöböl Kecel település irányába kerül eltolásra, közvetlenül a baloldalon lévő 

autóbuszmegállóval szemben. Az átvezetés így távolabb kerül a vasúti átjárótól. 

 

Az építési tevékenységgel érintett helyrajzi számok: 

 

Szakasz Település Hrsz. Művelési ág 
Településrendezési terv 

szerinti besorolás 

1. Kiskőrös 3575/2 Közúti közlekedési terület Köu 

4091/2 Közúti közlekedési terület Köu 

4090 Kertvárosias lakóterület Lke 

4086/1 Kertvárosias lakóterület Lke 

3768 Kertvárosias lakóterület Lke 

3769/1 Kertvárosias lakóterület Lke 

3765/2 Kertvárosias lakóterület Lke 

3764/2 Kertvárosias lakóterület Lke 

3764/3 Kertvárosias lakóterület Lke 

4091/3 Kertvárosias lakóterület Lke 
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Szakasz Település Hrsz. Művelési ág 
Településrendezési terv 

szerinti besorolás 

3729 Kertvárosias lakóterület Lke 

3726/3 Kertvárosias lakóterület Lke 

3669 Kertvárosias lakóterület Lke 

3668/1 Kertvárosias lakóterület Lke 

3575/3 Kertvárosias lakóterület Lke 

3589/12 Kertvárosias lakóterület Lke 

3664/2 Kertvárosias lakóterület Lke 

3585 Kertvárosias lakóterület Lke 

3584 Kertvárosias lakóterület Lke 

3583 Kertvárosias lakóterület Lke 

3582 Kertvárosias lakóterület Lke 

3581 Kertvárosias lakóterület Lke 

4091 Közúti közlekedési terület Köu 

3399 Kisvárosias lakóterület Lk 

3405 Kisvárosias lakóterület Lk 

3410 Közúti közlekedési terület Köu 

3420 Kertvárosias lakóterület Lke 

3421 Kertvárosias lakóterület Lke 

3438 Közúti közlekedési terület Köu 

3461/1 Kertvárosias lakóterület Lke 

3461/2 Kertvárosias lakóterület Lke 

3575/1 Kertvárosias lakóterület Lke 

4401/2 Kertvárosias lakóterület Lke 

2. Kiskőrös 0380/30 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0380/29 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0380/31 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0380/57 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0380/65 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0381/77 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0381/76 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0382/5 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0383/5 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0383/6 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0383/7 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0383/8 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0383/9 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0383/10 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0383/83 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0383/33 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0385/3 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0385/4 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 
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Szakasz Település Hrsz. Művelési ág 
Településrendezési terv 

szerinti besorolás 

0385/5 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0385/6 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0397 
Korlátozott használatú mezőgazdasági 

terület Mko 

0388/7 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0388/10 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0394/3 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0394/55 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0394/59 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0394/60 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0394/61 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0394/62 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0394/63 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0394/64 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0395/2 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0395/1 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

3. Kiskőrös 0396/1 Közúti közlekedési terület Köu 

0396/3 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0396/4 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

0396/37 Általános borvidéki mezőgazdasági terület Máb 

Kecel 0195/29 Általános mezőgazdasági terület Má 

0195/9 Általános mezőgazdasági terület Má 

0196/25 Általános mezőgazdasági terület Má 

0195/24 Általános mezőgazdasági terület Má 

0196 Közúti közlekedési terület Köu 

0197/1 Általános mezőgazdasági terület Má 

0197/201 Általános mezőgazdasági terület Má 

0197/198 Általános mezőgazdasági terület Má 

097/5 Általános mezőgazdasági terület Má 

0197/196 Általános mezőgazdasági terület Má 

0199/21 Általános mezőgazdasági terület Má 

097/10 
Közlekedési -, hírközlési és közmű-

elhelyezési területek KÖu 

0199/12 Általános mezőgazdasági terület Má 

0199/10 Általános mezőgazdasági terület Má 

0199/4 Általános mezőgazdasági terület Má 

0199/19 Általános mezőgazdasági terület Má 

0199/20 Általános mezőgazdasági terület Má 

0199/20 Általános mezőgazdasági terület Má 

4. Kecel 
0200/2 

Közlekedési -, hírközlési és közmű-

elhelyezési területek Köu 

0197/192 Közlekedési -, hírközlési és közmű- Köu 
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Szakasz Település Hrsz. Művelési ág 
Településrendezési terv 

szerinti besorolás 

elhelyezési területek 

0197/184 Általános mezőgazdasági terület Má 

0197/231 Általános mezőgazdasági terület Má 

0197/232 Általános mezőgazdasági terület Má 

0197/128 
Közlekedési -, hírközlési és közmű-

elhelyezési területek KÖu 

0197/229 Erdőterület Ev 

0197/230 Általános mezőgazdasági terület Má 

0198/5 
Közlekedési -, hírközlési és közmű-

elhelyezési területek KÖu 

0197/208 Általános mezőgazdasági terület Má 

0197/205 Általános mezőgazdasági terület Má 

0197/20 Ipari gazdasági terület Gip 

057/8 Erdőterület E 

057/5 Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület Gksz 

057/6 
Közlekedési -, hírközlési és közmű-

elhelyezési területek Köu 

0200/1 Általános mezőgazdasági terület Má 

0201/4 Általános mezőgazdasági terület Má 

0201/15 Általános mezőgazdasági terület Má 

0201/16 
szikkasz Általános mezőgazdasági terület 

tó Má 

0202 Általános mezőgazdasági terület Má 

0205/36 Általános mezőgazdasági terület Má 

0205/48 Általános mezőgazdasági terület Má 

0205/49 Általános mezőgazdasági terület Má 

0205/33 Általános mezőgazdasági terület Má 

0207/24 Általános mezőgazdasági terület Má 

0207/23 Általános mezőgazdasági terület Má 

0207/35 Erdőterület E 

057/4 Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület Gksz 

 

 

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

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

tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzatok jegyzőinek. A közlemény a helyben 

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

szeptember 24. 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. 
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Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

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

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya hivatkozott számon megkereste hatóságomat 71/2015. 

(III.30.) Korm. rendelet 28. §. (1) bekezdés alapján az 5 számú melléklet I. táblázat B oszlopában 

meghatározott szakkérdésekben, szakvélemény megkérése céljából. A szakkérdések vizsgálata 

vonatkozásában, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálásával jártam el.  

A meghatalmazott Cívis Komplex Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság (4034 Debrecen, Nagybánya u. 

17.) által benyújtott kérelem és a „Kiskőrös és Kecel közötti kerékpározható közút tervezése” tárgyú előzetes 

vizsgálat során megállapítottam, hogy az abban foglaltak, a leírtak maradéktalan betartása mellett, 

környezet-egészségügyi szempontból nem kifogásoltak. 

Szakmai álláspontomban előírt feltételeket „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 

1991. évi XI. törvény 3.§ ac), valamint a 4.§ (1) bekezdésében, „a hulladékgazdálkodási köz-

szolgáltatáskörébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. 

(VI.12.) EMMI rendelet, a „környezeti zaj- és rezgésterhelési határérték megállapításáról” szóló 27/2008. 

(XII.3.) KvVM-EüM rendelet 5. és 7. § figyelembevételével, továbbá a „A vízbázisok, a távlati vízbázisok, 

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

1. § (2) bekezdésében megállapított közegészségügyi, környezet-egészségügyi vonatkozású követelmények 

betartását írtam elő, illetve vettem figyelembe. 

Szakmai álláspontomat a hivatkozott (az indoklásban feltüntetett) jogszabályhelyek alapján adtam. 

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 3. sor B oszlopában meghatározott szakkérdésekre 

vonatkozóan, „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 

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

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 Kiskőrös és Kecel közötti 

kerékpározható közút tervezése tárgyú előzetes vizsgálat ügyében kereste meg hatóságomat. 

 

Megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

(a továbbiakban: Kötv.) 7.§ (20) bekezdés értelmében nagyberuházásnak minősül. 

 

Nagyberuházás esetén a Kötv. 23/C § (1) bekezdés értelmében előzetes régészeti dokumentációt kell 

készíteni, és ezt a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 40. § (7) bekezdés értelmében az örökségvédelmi hatóságnak meg 

kell küldeni. 

 

Ezt figyelembe véve az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálásának örökségvédelmi akadálya nincsen. 

Tájékoztatásul közlöm, hogy az előzetes régészeti dokumentáció illetve a feltárási projektterv készítésére a 

Kötv. 23/C. § (3) bek. és a Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése értelmében a Magyar Nemzeti Múzeum jogosult 

(Elérhetőség: Magyar Nemzeti Múzeum 1519 Budapest, Pf.: 365, Telefon: +36 20/259-4952; 

regeszetiprojektiroda@varkapitanysag.hu). 

 

Hatóságom illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

mailto:regeszetiprojektiroda@varkapitanysag.hu
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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.: 

 

„Az előírás megtételének indoka:  

A benyújtott dokumentum (Kiskőrös és Kecel közötti kerékpározható közutak tervezése, készítette: Enviro-

Expert Kft., készült: 2022. szeptember) alapján megállapítható, hogy a fenti tárgyú beruházás érintheti a 

termőföld minőségi állapotát. Az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához talajvédelmi 

szempontokat figyelembe véve nyilatkoztunk talajvédelmi szakkérdésben. 

 

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.” 

 

4. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

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

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

megkeresése alapján a „Kiskőrös és Kecel közötti kerékpározható közutak tervezése” tárgyú előzetes 

vizsgálati 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 

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 tervdokumentáció és mellékletei alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás termőföldterületeket 

érint, a beruházás termőföld más célú hasznosítással jár. 

 

A megvalósítás jelentős termőföldvédelmi érdeket nem sért, a tervezett tevékenység a szomszédos 

termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását lényegesen nem akadályozza.  

 

Az engedélyezéshez szükséges állásfoglalást a fenti 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 2. § 5., 15., 19. pontjai, a 7., 8. §-ai, 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.) 

https://uj.jogtar.hu/
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Korm. rendelet 36. § b) pontja, illetékességét a Korm. rendelet 1. §-a, a 3. § (3) bekezdés b) pontja állapítja 

meg.” 

 

5. 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. október 

28. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.) által előterjesztett, a Kiskőrös 

és Kecel közötti kerékpározható közút tervezése 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. 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg:  

A tervezett Kiskőrös és Kecel közötti kerékpározható közút 4 szakasza:  

1. tervezési szakasz: Kiskőrös belterület (5301 j. ök. út és az 53. sz. fő úti keresztezéstől az 5301 j. ök. út 

44+488 km. szelvények közötti szakasza) 

2. tervezési szakasz: Kiskőrös külterület (5301 j. ök. út 44+488 - 47+710 km. szelvények közötti 

szakasza) 

3. tervezési szakasz: Kiskőrös külterület (5301 j. ök. út 47+710 - 48+251 km. szelvények közötti 

szakasza) 

4. tervezési szakasz: Kiskőrös, Kecel külterület (5301 j. ök. út 48+251 km. – 5309 j. ök. út 0+940 

szelvények közötti szakasza) 

 

A kivitelezés során keletkező hulladékok 

 

Hulladék 

azonosító kód 
Hulladék megnevezése 

Várható 

mennyiség 

08 01 11* 
szerves oldószereket vagy más veszélyes 

anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék 
10 kg 

13 01 09* 
klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, 

ásványolaj alapú hidraulikaolaj 
10 kg 

13 02 04* 
ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó 

motor-, hajtómű- és kenőolaj 
10 kg 

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 20 kg 

15 02 02* 

veszélyes anyagokkal szennyezett 

abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a 

közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), 

törlőkendők, védőruházat 

10 kg 

17 03 02 
bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-

től 
20 m

3
 

20 03 01 
egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes 

települési hulladékot is 
2 m

3
 

 

Az építési és telepítési munkálatok során várhatóan az alábbi jellegű hulladékok keletkezésével kell 

számolni:  

 bevonatok (festékek, lakkok és zománcok) ragasztók, tömítőanyagok, 

 hulladékká vált csomagolóanyagok, közelebbről meg nem határozott abszorbensek, törlőkendők, 

szűrőanyagok és védőruházat, 

 építési-bontási hulladékok, törmelékek,  

 települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi 

hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is, 

 olaj- és olajos hulladékok. 
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Az építési helyszínen az üzemanyag áttöltés idejére kármentő tálcát helyeznek el az üzemanyag tartály alatt, 

ezzel kizárva a szénhidrogének talajba kerülését. 

A veszélyes hulladékokkal összefüggő tevékenységeket a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint 

szervezik meg, gyűjtésük, szállításuk során a környezetet nem veszélyeztetik, szennyezik. A keletkező 

veszélyes hulladék elszállítása az erre jogosult hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szakcéggel, szerződés 

alapján történik. 

A keletkező építési és bontási hulladékok mennyisége várhatóan meghaladja az építési és bontási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben rögzített 

küszöbértéket. A tervezés jelenlegi fázisában a bontási és építési hulladékok pontos mennyisége még nem 

ismert. 

 

A letermelt humuszt ideiglenesen deponálják, majd a füvesítéshez visszaterítésre kerül. 

 

Az építés stádiumában keletkeznek a bővítésen dolgozók által generált kommunális hulladékok (30 l/nap). 

Ezek gyűjtését az építés időtartamára, a dolgozók pihenőterületénél elhelyezett megfelelő edényzetek 

segítségével oldják meg.  

A hulladékok elszállításáról napi rendszerességgel gondoskodnak. 

 

A üzemelés, üzemeltetés során keletkező hulladékok 

Az üzemeltetés során (forgalomba helyezést követően) csak kis mennyiségű hulladék keletkezésével kell 

számolni. 

Az egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is (20 03 01) gyűjtése időszakos jellegű 

(szükség szerinti) feladat. Az üzemeltetés során keletkezhet hulladék zöldterület gondozása, útfelület javítása, 

illetve út szerelvényeinek karbantartása, festése, mosása során, ami az út üzemeltetőjét terheli. 

 

A felhagyás időszakában keletkező hulladékok 

A felhagyáskor a bontással keletkező hulladékokat a hulladékjegyzék szerinti csoportosítás után elkülönítik, 

majd azt engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át. 

Havária következtében várhatóan kialakuló hatótényezők 

Havária a telepítés során a veszélyes hulladékok átmeneti gyűjtése és tárolása során következhet be. A 

gépkocsik vagy a tároló edényzet (konténer, hordó, ballon) esetleges sérülése a vegyi anyagok elfolyását 

eredményezheti. A szennyezés a munkafolyamatokban részt vevő munkagépek balesete, meghibásodása 

esetén jöhet létre, amikor üzemanyag vagy hidraulika olaj kerül a felszínre. Havária esemény kialakulása 

esetén az illetékes hatóságokat azonnal értesítik, illetve a szükséges intézkedéseket a szennyeződés tovább 

terjedésének a megakadályozása érdekében megteszik. 

 

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 általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 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 természetvédelmi ügyek” 

megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg hatóságunk a 

2022. október 28. napján kelt BK/KTF/07386-7/2022. számú levelével. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/4776-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

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

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/KTF/07386-7/2022. ügyiratszámú megkeresésében 

a területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte az Aktív - és Ökoturisztikai 

Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.) 

képviseletében eljáró Cívis Komplex Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság (4034 Debrecen, Nagybánya 

utca 17.) kérelmére a Kiskőrös és Kecel közötti kerékpározható közút tervezése kapcsán indult előzetes 

vizsgálati eljárásban. 

 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság a kérelem, és a mellékletét képező https://bacs-

filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf95590184197d39fd7abd/3492/-

746890826125982383/07386-1%20Kisk 

%C5%91r%C3%B6s%20%C3%A9s%20Kecel%20ker%C3%A9kp%C3%A1r%C3%BAt %20-

%20Akt%C3%ADv%20%C3%A9s%20%C3%96kotur.%20Fejl.%20Kp..zip elektronikus tárhelyen 

rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján az alábbiakat állapította meg: 
 

Az 1. tervezési szakasz Kiskőrös belterületén az 5301. j. ök. út 42+985 km szelvénytől (5301. j. ök. út - 53. sz. 

főút csomópont) a lakott terület határáig a 44+488 km szelvényig tart. A burkolat szélessége a 6,0 - 9,3 

méter közötti szélességben változik. A közterület szélessége ezen a szakaszon változó, jellemzően a 17,50 - 

20,00 méter széles a meglévő ingatlanhatárok figyelembe vételével. 

 

Az út keresztmetszeti kialakítása szempontjából három szakaszra bontható. 

1. A 42+985 - 43+860 km szelvények közötti szakaszon a burkolat szélesség a legkeskenyebb 

keresztmetszet esetén is 9,00 méter. Ezen a szakaszon az összekötőút mindkét oldalról kiemelt 

szegéllyel megtámasztott kialakítással épült. 

2. A 43+860 - 44+275 km szelvényei között a burkolat kiemelt szegély nélkül került kialakításra és a 

burkolatszélesség 8,00 (7,90) méter. 

3. A 44+275 - 44+416 km szelvényei között a burkolatszélesség lecsökken 6,00 méterre. 

 

A 2. tervezési szakasz Kiskőrös külterület 5301 j. ök. út 44+488 - 47+710 km. szelvények közötti szakasza. Az 

összekötőút bal oldalában tervezett létesítmény egy 2,55 méter széles önálló koronán vezetett, kétirányú 

kerékpárút. A tervezett létesítmény vonalvezetésének meghatározása során a tervezés vezérfonala az út 

víztelenítésére szolgáló árok külső élének megfogása. Tervezés során a meglévő árok jó karba helyezése 

mellett, a kerékpárút oldalesése az út felé lejtéssel kerül kialakításra. Magassági vonalvezetésével a meglévő 

összekötőút vonalvezetését tervezik lekövetni. 

 

A 3. tervezési szakasz Kiskőrös külterület 5301 j. ök. út 47+710 - 48+251 km. szelvények közötti szakasza. A 

tervezési diszpozícióban vegyes használatú mezőgazdasági út tervezése van előirányozva a 3. tervezési 

szakaszra a 48+118 - 48+251 km szelvények között. 

 

A tárgyi szakaszra két darab burkolt útcsatlakozás és 3,5 méter széles szilárd aszfaltburkolat és 1,5-1,5 

méter széles stabilizált padka kerül betervezésre. 

 

A 4. tervezési szakasz Kiskőrös, Kecel külterület 5301 j. ök. út 48+251 km. - 5309 j. ök. út 0+940 szelvények 

közötti szakasza. A tervezési szakasz első része az 5301 j. ök. úttal párhuzamosan, annak bal oldalában 

halad, mely során összesen 8 db burkolt-burkolatlan útcsatlakozás keresztezés kerül megtervezésre és A) 

verzióként az 5309 j. ök. úton történő átvezetés. B) verzió az 5309 j. ök. út bal oldalán vezetett kétirányú, 

önálló kerékpárutat tervez megvalósítani. 

 

A) Verzió: 

A létesítmény a csomóponti torkolatban kerül átvezetésre az 5309 j. ök. úton, majd az 5309 j. ök. út jobb 

oldalán kerül megtervezésre az önálló kétirányú 2,55 méter széles kerékpárút. 

 

B) Verzió: 

Az 5301 j. ök. út 50+560 km szelvény bal oldalában található útcsatlakozáson befordul a Kecel 0197/196 

hrsz-ú ingatlanra és csatlakozik a régi 5309 j. ök. út nyomvonalához a Kecel 0198/4 hrsz-ú ingatlanhoz. 

Másik eset az 5301 j. ök. út bal oldalában halad tovább és az 5309 j. ök. mellé befordul annak bal oldalába. 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/
https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/
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Szakkérdések vizsgálata 

Vízellátás, víztisztítás: 

A vízellátás kérdése a beruházás szempontjából nem releváns. 

 

Szennyvíz tisztítása és elhelyezése: 

Technológiai szennyvíz nem keletkezik. A létesítés során keletkező kommunális szennyvizeket szigetelt, zárt, 

szivárgásmentes tartályban gyűjtik. Az így összegyűjtött vizek normál üzemi körülmények között sem a talajt, 

sem a felszíni- és a felszín alatti vizeket nem szennyezik. 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

A tervezés jelen szakaszában 2 csapadékvíz-elvezetési koncepció van. Az egyik szerint az útburkolatról 

lefolyó csapadékvíz jellemzően az út menti zöldterületeken, árkokban fog elszikkadni a keletkező csapadékok 

helyben tartása érdekében, a másik változat szerint, ahol meglévő csapadékelvezető rendszer található 

(lakott területeken belül) a kerékpárútra hulló csapadékvizeket összegyűjtik és a meglévő elvezető rendszerbe 

vezetik. 

 

Kritikus pontnak minősülő 1. szakaszon a vízbázis távlati védőterületén a csapadékvíz gyűjtése és elvezetése. 

Itt a csapadékvíz elvezetőrendszer kiépítés javasolt és az összegyűjtött csapadékvíz befogadóba vezetése, 

ezzel lecsökkentve a vízbázis veszélyeztetettségét. 

 

A Kiskőrös külterületi a tervezett kerékpárútról lefolyó vizeit az 5301 j. országos közút meglévő árka tudja 

fogadni. Kecel külterületi szakaszán szintén az országos közút 5309 sz. közút meglévő föld árka fogadja a 

csapadék vizet. 

 

Felszíni vizek: 

A beruházás szoros tárgyát képező beavatkozások során a felszíni víztest közvetlen igénybevétele nem 

történik. 

A létesítmények megépülését követően a felszíni víztestre kifejtett hatás semleges. 

 

Felszín alatti vizek: 

Normál üzemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatással nincs a felszín alatti vizekre. 

 

Vízbázis védelem: 

A beavatkozási terület kezdeti szakasza vízbázis hidrogeológiai B védőterületen (Kiskőrös Vízmű) 

helyezkedik el. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete a tervezett építéssel kapcsolatban 

korlátozást nem tartalmaz. 

 

Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások: 

A tervezett kerékpározható közút nyomvonala nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz- és a jéglevonulásra, 

valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

 

Az előírások indokolása: 

ad 1. és ad 2. előírás: A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8.§-a és 

10.§-a szerint a tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó 

állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését. 

 

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a tervezett útépítés vízellátása, 

szennyvízelhelyezése, csapadékvíz elvezetése megfelelően megoldott, a tevékenység a felszíni és felszín 

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

levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol, üzemelő és távlati ivóvízbázis 

védőterületét nem érinti, ezért a szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta. 
 

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

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

 

* 

 

Hivatalunk a 2022. október 28. napján kelt, BK/KTF/07386-6/2022. számú levelével – figyelemmel a R. 1. § 

(6b) és (6c) bekezdésére – megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.  

 

Kecel Város Jegyzője a megkeresésre KEC/10261-3/2022. számon az alábbi nyilatkozatot tette: 

 

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

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy Zs. kit. 2. szám) 2022. november 

02-án érkezett BK/KTF/07386-6/2022. számú megkeresésére, az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft 

(székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.) képviseletében eljáró Cívis Komplex Mérnök Kft. (székhely: 

4034 Debrecen, Nagybánya u. 17.) kérelmére - a Kiskőrös és Kecel közötti kerékpározható közút tervezése 

tárgyú - hivataluknál indult előzetes vizsgálati eljárás ügyében belföldi jogsegély iránti kérelmükre 

nyilatkozom, hogy: 

az elektronikus úton rendelkezésünkre bocsátott kérelem és mellékletei alapján megállapítottam, hogy a 

tervezett tevékenység a helyi környezet- és természetvédelmi előírásoknak megfelel, továbbá nem ellentétes a 

4/2012. (11.28.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott, többször módosított Kecel Város Települ és 

szerkezeti Terve és helyi építési szabályzata előírásaival. 

A szabályozási terv a régészeti területeket lehatárolja és e rendelet (HÉSZ) 6. melléklete alapján a tervezési 

szakaszban érintett 0197/208, 0197/229 és 0197/230 hrsz.-ú ingatlan régészeti lelőhelyként szerepel 

(azonosító száma: 60197; megnevezése: Dömötör; lelőhely száma: 16.). 

Eljárásom során költség nem keletkezett. 

Döntésem ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs. A végzésem ellen jogorvoslati jog a határozat, ennek 

hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható. 

Indoklás 

A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természet védelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy Zs. krt. 2. szám) belföldi 

jogsegély kérés keretében megkereséssel élt hatóságom felé az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft., 

Kiskőrös és Kecel közötti kerékpározható közút tervezése tárgyú - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

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

szerinti előzetes vizsgálati kérelem ügyben folytatott eljárás keretében, melyben nyilatkozatot kér a 

tevékenységnek a telepítés helyével, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának 

megállapítása érdekében. 

Kéri a fent említett nyilatkozatot 15 napon belül küldjük meg Hivataluk részére. 

A kérelmet és mellékleteit megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tervezéssel érintett Kecel, külterületi 

ingatlanok övezeti besorolása alapján a tervezett tevékenység nem ellentétes a 4/2012. (11.28.) számú 

önkormányzati rendelettel elfogadott, többször módosított Kecel Város Településszerkezeti Terve és helyi 
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építési szabályzata előírásaival, továbbá megfelel a helyi környezet- és természetvédelmi előírásoknak. 

Nyilatkozatomban felhívtam a figyelmet, hogy az érintett 3 db ingatlan a helyi építési szabályzat és a 

szabályozási terv szerint régészeti lelőhelyként 60197 azonosító számú; Dömötör lelőhely megnevezésű; 16 

lelőhely számon nyilvántartott régészeti lelőhelyként szerepelnek. 

A megkeresést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

25. § (1) bekezdés b) pontja alapján - határidőben - teljesítettem. 

A döntés formájára az Ákr. 80. § (1) bekezdése, tartalmára az Ákr. 81. § (1) bekezdése irányadó. 

Az önálló jogorvoslati jogot az Ákr. 112.§-a alapján zártam ki. 

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről 

nem rendelkeztem.” 

Kiskőrös Város Jegyzője a megkeresésre 12851-2/2022. számon az alábbi nyilatkozatot tette: 

 

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

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

iránti kérelmét az alábbiak szerint teljesítem: 

A Kiskőrös és Kecel közötti kerékpározható közút tervezésével érintett kiskőrösi ingatlanok a Kiskörös Város 

Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 18/2015. (IX. 10.) önk. rendelet előírásaival nem 

ellentétesek. 

Megállapítom továbbá, hogy a tevékenységgel érintett ingatlanok a Kiskőrös közigazgatási területhez 

tartoznak, melyek nem állnak helyi környezet- és természetvédelem alatt.” 

 

* 

 

Hivatalunk a 2022. október 28. napján kelt BK/KTF/07386-2/2022. 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. 

 

Az eljárásban sem a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, sem az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

nem tett nyilatkozatot. 

 

* 

 

Várható környezeti hatások 
 

Levegőtisztaság-védelem 

 

Létesítés 

A szállító járművek kipufogó gázzal terhelik a szállításokkal érintett útvonalak környezetének levegőjét. A 

szállításból adódó, a lakóterületeket érő többletterhelés ugyan kimutatható lesz, de számottevő 

levegőminőség romlás a benyújtott dokumentáció szerint nem feltételezhető.  

A beavatkozás során folytatott munkafolyamatok közül a terület előkészítés, a tereprendezési, műveletek 

jelentős porkibocsátással járhatnak. A porkibocsátás 3 frakcióra bontható. A felvert por ülepedő része 

tekintve, hogy annak hatása maximum néhány méter, nem fejt ki jelentős hatást. A felvert por szálló és 

lebegő frakciója kedvezőtlen meteorológiai körülmények között a kibocsátástól nagy távolságokra is eljuthat, 

azonban a hatás néhány 100 m lehet maximálisan; vagyis a hatás elviselhető hatású.  

A beavatkozások során jelentős légszennyező anyag kibocsátással jár a munkaterületeken mozgó 

munkagépek működése, a munkagépek kipufogógázuk számottevő koncentrációban tartalmaz nitrogén-

oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsátásainak meg 

kell felelnie az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt követelményeknek. E 
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feltétel teljesülése esetén jelentős hatás nem várható. A munkagépek üzemeléséből eredő légszennyezés csak 

lokális jellegű. Az építkezéshez szükséges építőanyagok beszállítása során a beszállítási útvonalakon és az 

építőipari munkákból adódóan időszakosan várható levegőterhelés. Egy helyszínen egyszerre 2-3 munkagép 

együttes munkavégzésével számolnak. Az építkezéshez használt munkagépek túlnyomó részt dízel üzeműek, 

melyek kisebb mennyiségű légszennyező anyagot juttatnak ki a levegőbe. A kiporzás elleni védelem 

érdekében a munkaterületeket és a szállítási útvonalakat locsolják.  

 

A beruházás idején várható maximális napi járműszám (kétirányú forgalom esetén):  

 - 5301. sz. összekötő út esetében: 6 db személygépjármű; 4 db tehergépkocsi  

 - 5309. sz. összekötő út esetében: 6 db személygépjármű; 4 db tehergépkocsi  

 

Az alábbi légszennyező anyagok koncentrációjának növekedése várható a beruházás közvetlen 

környezetében: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szálló por, el nem égett szénhidrogének. 

A beruházás közvetlen környezetében ülepedő por, összes lebegő por (TSPM), szálló por (PM10) 

koncentrációjának átmeneti növekedése várható. 

 

A létesítés légszennyező anyag kibocsátásnak hatásterületét méterben megadva kerékpárút szakaszonként 

vizsgálták: 

 

Szakaszok Munkafázisok 

Munkagépek 

kibocsátásából 

eredő 

hatástávolsága 

 (geometriai 

középponttól 

mérve) 

Kiporzás 

hatástávolsága 

 (geometriai 

középponttól 

mérve) 

 

PAH  

(geometriai 

középponttól 

mérve) 

    NOx PM10 TSPM 
 1 Tereprendezés 57 47 56 54 

Aszfaltozás 57 
   2 Tereprendezés 70 67 70 71 

Aszfaltozás 70 
   3 Tereprendezés 105 113 106 91 

Aszfaltozás 107 
   4-4a Tereprendezés 56 52 56 53 

Aszfaltozás 57 
    

A munkagépek légszennyezőanyag kibocsátását az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Szakaszok Munkafázisok munkagépek 
Emisszió meghatározása 

egységnyi munkaterületre 

(g/s) 

    megnevezése darabszáma CO HC NOx PM10 

1 

Tereprendezés 

Gréder, 
Forgórakodó, 
Tömörítő gép, 
Tehergépkocsi 

1 
2 
1 
1 

0,327 0,012 0,026 0,001 

Aszfaltozás Tehergépkocsi, 
Finisher, 
Gumis vibro henger 

1 
1 
1 

0,109 0,004 0,009 0,0003 

2 Tereprendezés Gréder, 
Forgórakodó, 

1 
2 

0,327 0,012 0,026 0,001 
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Tömörítő gép, 
Tehergépkocsi 

1 
1 

Aszfaltozás Tehergépkocsi, 
Finisher, 
Gumis vibro henger 

1 
1 
1 

0,109 0,004 0,009 0,0003 

3 Tereprendezés Gréder, 
Forgórakodó, 
Tömörítő gép, 
Tehergépkocsi 

1 
2 
1 
1 

0,327 0,012 0,026 0,001 

Aszfaltozás Tehergépkocsi, 
Finisher, 
Gumis vibro henger 

1 
1 
1 

0,109 0,004 0,009 0,0003 

4-4a Tereprendezés Gréder, 
Forgórakodó, 
Tömörítő gép, 
Tehergépkocsi 

1 
2 
1 
1 

0,327 0,012 0,026 0,001 

Aszfaltozás Tehergépkocsi, 
Finisher, 
Gumis vibro henger 

1 
1 
1 

0,109 0,004 0,009 0,0003 

 

A létesítés jogszabály szerinti hatásterületén ugyan lakott ingatlan található, a létesítés során a légszennyező 

források hatásairól egyöntetűen kijelenthető, hogy a munkaterületek környezetében sehol sem okoz 

hosszútávú romlást a környező lakosság életminőségét tekintve. A lakott ingatlanoknál kialakuló 

légszennyező anyag koncentrációk a tevékenység idején az egészségügyi határérték alatt marad, egyik 

szakasz esetében sem éri el a légszennyezettségi határérték 10%-át sem az additív légszennyező anyag 

koncentráció. Tekintve, hogy a háttérszennyezettség alacsony a létesítés nem okoz környezetegészségügyi 

szempontból kockázatot. 

 

Üzemelés 

A tevékenységhez csak időszakos fenntartási és állagmegóvási munkafolyamatok kapcsolódhatnak.  

 

Az üzemeltetés feladatai:  

 - információszerzés, ellenőrzés,  

 - üzemi feltételek biztosítása, kialakított új burkolt felületek karbantartása, padkák karbantartása.  

 

Az üzemelés során az alábbi légszennyező hatásokkal számolhatunk:  

 -  

 - A karbantartás során megközelítésére használt járművek légszennyező anyag kibocsátásai, ill. 

zajkibocsátása várható.  

 - Új légszennyező források megjelenése a területen (állagfenntartó munkagépek).  

 

Üzemeléshez kapcsolódó gépjárműforgalom 

Az üzemelés során a jelenlegi terheltség a járműforgalmat tekintve nem változik 

 

Éghajlatváltozás 

A dokumentáció vizsgálja a tevékenység és az éghajlatváltozás kapcsolatát. Az érzékenységvizsgálat alapján 

megállapítható, hogy a tervezett beruházásra XXI. század végéig prognosztizált átlagos hőmérsékleti 

emelkedésre, a kialakuló hőmérsékleti szélsőségekre (főként emelkedésre), a csapadékintenzitás változásra, 

viharokra, a talajmozgásokra, az árvízi és belvízi eseményekre, valamint az esetlegesen fellépő szélerózióra 

érzékenyek. Egyes klímaváltozáshoz köthető hatásokra, mint például a hideg szélsőségek csökkenése 

tekintetében pozitív hatásokkal számolhatunk, mint például a csökkenő téli útkárok. A hőmérséklet 

emelkedésével, különösen nyári időszakban, szélsőségesen magas hőmérséklet esetén a hőhullámok 

kialakulásával az útburkolatok deformálódhatnak, nyomvályúsodásuk felgyorsul, az élettartamuk 

megrövidül. csapadék intenzitásának növekedésével a kerékpárút szerkezete károsodik, szélsőséges esetben 

az útalap kimosódását, a pálya süllyedését, beszakadását is eredményezheti. A hirtelen lezúduló, nagy 
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mennyiségű csapadék miatt villámárvizek alakulhatnak ki, amelyek a közlekedést akadályoztathatják, egyes 

mélyebben fekvő szakaszok víz alá kerülhetnek. A viharos időjárási események gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése főként a kiegészítő infrastruktúrára lehetnek hatással, annak károsodását 

eredményezhetik. Általánosságban kijelenthető, hogy a kerékpárutak kifejezetten érzékenyek az árvizek, 

villámárvizek és belvizek hatásaival szemben. Az alacsonyabban fekvő területeken, ártereken, vízfolyások 

mentén víz alá kerülhetnek a felszíni közlekedési infrastruktúra elemei. A kerékpárút egy része tartós 

vízborítás alá kerülhet, a magasabb területekről lezúduló vizek pedig elmoshatják az utakat és egyéb 

műtárgyakat, vagy a pályaszerkezetet. Az elöntések miatt a közlekedés akadályozottá válhat. A várható 

éghajlatváltozás következtében megváltozhatnak a felszín alatti vízfolyások mennyiségi értékei, időbeni 

lefolyásainak gyakorisága, intenzitása, amelyek hatására kialakulhatnak talajmozgások. Ezek az utak 

szerkezetére, annak károsodását vonják maguk után, illetve az ezzel járó forgalomkorlátozásokat, mivel az út 

nem tudja a funkcióját ellátni. 

A modellek szerint a tervezett beruházás helyszíne hőhullámokkal szembeni kitettség alapján nagyon erős 

kitettségű. 

 

Az éghajlatváltozás hatásait megcélzó beruházási intézkedések közül jelen projekt esetében alkalmazható 

adaptációs megoldások:  

 - megfelelő magassági vonalvezetés,  

 - deformáció-hajlam csökkentése megfelelő kötőanyaggal, merevebb kötőanyagok vagy bitumen,  

 - éghajlati változásokhoz való adaptáció megfelelő bitumen és aszfaltkeverékek alkalmazása,  

 - megfelelő nyomvonal tervezés,  

 - zöld infrastruktúra,  

 - infrastruktúra folyamatos monitorozása,  

 - megfelelő vízgazdálkodási infrastruktúra,  

 - kopóréteg vízáteresztő képességének minimalizálása,  

 - pályaszerkezet megfelelő víztelenítése,  

 - fenntartható vízelvezető, víztározó rendszerek,  

 - megfelelő útalap, mélyebb és erősebb alapozások,  

 - talajstabilizálás,  

 - vegetáció-gazdálkodás,  

 - jobban vízmentesített útalapok,  

 - infrastruktúra felügyelete.  

 

Havária 

A munkagépek kibocsátásairól és a tereprendezés során képződő porról elmondható, hogy mérgezőek is 

lehetnek. Az építési munkálatok során számolni kell ismeretlen, idegen vezeték megsértése, elvágása illetve 

idegen anyag (robbanószer, lőszer) feltárása miatti veszélyforrással és egyéb munkabalesetekkel. Az 

előzőekben felsoroltak miatt nagy hangsúlyt fektetnek az üzembiztonságra, a kritikus munkaterületeken 

védőrendszereket szerelnek fel. Ezeknek a rendszereknek a célja az üzem környezetére potenciálisan negatív 

kihatással járó üzemzavarok és balesetek megakadályozása, amennyiben ez lehetséges, illetve az 

üzemzavarok és balesetek ilyen hatásainak mérséklése. A tűzvédelmi előírásokat betartva dolgoznak, a 

havaria tervben foglaltakról a dolgozóknak oktatást szerveznek, valamint gondoskodnak arról, hogy minden 

műszakban tartózkodjon a beruházás helyszínén kárelhárítás vezetésére alkalmas személy. Az üzemszerű 

állapottól való bármely eltérés esetén a környezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal megteszik és 

haladéktalanul értesítik az illetékes környezetvédelmi hatóságot. A feljegyzést készítenek bármely 

technológia vagy berendezés működési zavaráról.  

Az üzemeltetés során időszakos felülvizsgálatokat és karbantartást végeznek, az alkalmazottak rendszeres 

oktatásáról, továbbképzéséről gondoskodnak. 

 

Felhagyás 

A felhagyás esetén, amennyiben a tevékenységet megszüntetik, vagy a tevékenységet megváltoztatják az 

állapotfelmérést végeznek. Meghatározzák a keletkezett károk és károsodások mértékét. Az esetlegesen 

keletkezett károk felszámolására kárelhárítási és rekultivációs programot készítenek, mely alapján a károkat 

megszüntetik, a helyreállítást elvégzik. A felhagyás után törekednek a természetes környezeti állapot 

elérésére.  
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Zaj- és rezgésvédelem 

 

A tervezett kerékpárút az 5301 számú közút mellett fog haladni, majd Kecel irányába az 5309 számú útnál 

fordul. A meglévő közút zajterhelése miatt a háttérzaj a teljes kijelölt nyomvonalon határérték feletti.  

 

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

rendelet (a továbbiakban: ZajR.) hatálya alá tartozik. 

A tervezett kerékpárút építésének zajhatása által érintett ingatlanok és a településrendezési tervben foglalt 

besorolásuk: 

 

Települé

s 

Ingatlan 

helyrajzi 

szám 

Használati mód Építményjegyzék 

szerinti besorolás 

Településrendezési 

terv szerinti 

besorolás 

Kiskőrös 0381/3  borászat  1271 Mezőgazdasági 

épületek  

Máb 

Kiskőrös 0398/2  mezőgazdasági 

telephely  

1271 Mezőgazdasági 

épületek  

Máb 

Kiskőrös 3168/1  üzlethelyiség  1230 Nagy- és 

kiskereskedelmi 

épületek  

Lk 

Kiskőrös 3168/2  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lk 

Kiskőrös 3169  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lk 

Kiskőrös 3183  üzlethelyiség  1230 Nagy- és 

kiskereskedelmi 

épületek  

Lk 

Kiskőrös 3184  lakóház  1122 Három és annál 

több lakásos épületek  

Lk 

Kiskőrös 3186  lakóház  1122 Három és annál 

több lakásos épületek  

Lk 

Kiskőrös 3199  lakóház  1122 Három és annál 

több lakásos épületek  

Lk 

Kiskőrös 3201  pizzéria  1211 

Szállodaépületek  

Lk 

Kiskőrös 3221  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lk 

Kiskőrös 3222  üzlethelyiség  1230 Nagy- és 

kiskereskedelmi 

épületek  

Lk 

Kiskőrös 3223  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lk 

Kiskőrös 3224  üzlethelyiség  1230 Nagy- és 

kiskereskedelmi 

épületek  

Lk 

Kiskőrös 3225  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lk 

Kiskőrös 3399  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lk 

Kiskőrös 3401  lakóház  1122 Három és annál 

több lakásos épületek  

Lk 

Kiskőrös 3402  lakóház  1122 Három és annál 

több lakásos épületek  

Lk 
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Települé

s 

Ingatlan 

helyrajzi 

szám 

Használati mód Építményjegyzék 

szerinti besorolás 

Településrendezési 

terv szerinti 

besorolás 

Kiskőrös 3403  lakóház  1122 Három és annál 

több lakásos épületek  

Lk 

Kiskőrös 3404  lakóház  1122 Három és annál 

több lakásos épületek  

Lk 

Kiskőrös 3405  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lk 

Kiskőrös 3405  üzlethelyiség  1230 Nagy- és 

kiskereskedelmi 

épületek  

Lk 

Kiskőrös 3419  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lk 

Kiskőrös 3420  lakóház  1122 Három és annál 

több lakásos épületek  

Lk 

Kiskőrös 3421  lakóház  1122 Három és annál 

több lakásos épületek  

Lk 

Kiskőrös 3428  lakóház  1122 Három és annál 

több lakásos épületek  

Lk 

Kiskőrös 3429  lakóház  1122 Három és annál 

több lakásos épületek  

Lk 

Kiskőrös 3432  lakóház  1122 Három és annál 

több lakásos épületek  

Lk 

Kiskőrös 3434  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lk 

Kiskőrös 3435  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lk 

Kiskőrös 3461/1  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lk 

Kiskőrös 3461/2  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lk 

Kiskőrös 3461/3  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lk 

Kiskőrös 3464  üzlethelyiség  1230 Nagy- és 

kiskereskedelmi 

épületek  

Lk 

Kiskőrös 3465  gazdabolt  1230 Nagy- és 

kiskereskedelmi 

épületek  

Lk 

Kiskőrös 3466/1  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3554/1  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3555  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3556  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3559  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3559  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3560  lakóház  1110 Egylakásos Lke 
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Települé

s 

Ingatlan 

helyrajzi 

szám 

Használati mód Építményjegyzék 

szerinti besorolás 

Településrendezési 

terv szerinti 

besorolás 

épületek  

Kiskőrös 3561  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3563  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3563  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3564  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3566  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3567  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3568  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3569  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3570  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3571  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3572  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3572  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3573  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3577  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3578  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3579  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3580  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3581  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3583  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3584  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3585  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3586  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3587  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3588  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3664/1  lakóház  1110 Egylakásos Lke 



26 

 

26 

 

 

Települé

s 

Ingatlan 

helyrajzi 

szám 

Használati mód Építményjegyzék 

szerinti besorolás 

Településrendezési 

terv szerinti 

besorolás 

épületek  

Kiskőrös 3664/2  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3665  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3666/1  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3666/2  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3667/1  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3667/2  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3668/1  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3702  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3703  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3704  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3705  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3706  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3707  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3707  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3708/2  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3710  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3724  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3725  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3726/2  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lk 

Kiskőrös 3727/2  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lk 

Kiskőrös 3729  lakóház  1122 Három és annál 

több lakásos épületek  

Lk 

Kiskőrös 3732  lakóház  1122 Három és annál 

több lakásos épületek  

Lk 

Kiskőrös 3733  lakóház  1122 Három és annál 

több lakásos épületek  

Lk 

Kiskőrös 3734  lakóház  1122 Három és annál 

több lakásos épületek  

Lk 

Kiskőrös 3745/1  lakóház  1110 Egylakásos Lk 
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Települé

s 

Ingatlan 

helyrajzi 

szám 

Használati mód Építményjegyzék 

szerinti besorolás 

Településrendezési 

terv szerinti 

besorolás 

épületek  

Kiskőrös 3745/3  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lk 

Kiskőrös 3759  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3761  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3762  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3763  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3764/2  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3764/3  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3765/2  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3767  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3769/1  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 3770  üzlethelyiség  1230 Nagy- és 

kiskereskedelmi 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 4072  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 4073  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 4075  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 4076  üzlethelyiség  1230 Nagy- és 

kiskereskedelmi 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 4076  üzlethelyiség  1230 Nagy- és 

kiskereskedelmi 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 4077  üzlethelyiség  1230 Nagy- és 

kiskereskedelmi 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 4078  pékség  1230 Nagy- és 

kiskereskedelmi 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 4079  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 4080 lh12  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 4081 lh11  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 4085 lh8  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 
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Települé

s 

Ingatlan 

helyrajzi 

szám 

Használati mód Építményjegyzék 

szerinti besorolás 

Településrendezési 

terv szerinti 

besorolás 

Kiskőrös 4086/1 lh 

(vendégház)  

vendégház  1211 

Szállodaépületek  

Lke 

Kiskőrös 4086/2 lh1  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 4090 üzlet  üzlethelyiség  1230 Nagy- és 

kiskereskedelmi 

épületek  

Lke 

Kiskőrös 4093 üzletek  üzlethelyiség  1230 Nagy- és 

kiskereskedelmi 

épületek  

Vt 

Kiskőrös 4401/2 lh67  lakóház  1110 Egylakásos 

épületek  

Lke 

 

Település Ingatlan 

helyrajzi 

szám 

Használati mód Építményjegyzék 

szerinti besorolás 

Településrendezési 

terv szerinti 

besorolás 

Kecel 057/5  iparterület  1251 Ipari épületek  Gksz 

Kecel 0186/37  mezőgazdasági 

telephely  

1271 Mezőgazdasági 

épületek  

Má 

Kecel 0195/9  mezőgazdasági 

telephely  

1271 Mezőgazdasági 

épületek  

Má 

Kecel 0197/20  mezőgazdasági 

telephely  

1271 Mezőgazdasági 

épületek  

Gip 

Kecel 0197/24  mezőgazdasági 

telephely  

1271 Mezőgazdasági 

épületek  

Gip 

Kecel 0197/34  mezőgazdasági 

telephely  

1271 Mezőgazdasági 

épületek  

Má 

Kecel 0199/5  külterületi tanya  1110 Egylakásos 

épületek  

Má 

Kecel 0199/21  turisztikai létesítmény  1212 Egyéb, rövid 

idejű tartózkodásra  

szolgáló épületek  

Má 

Kecel 0205/33  külterületi tanya  1110 Egylakásos 

épületek  

Má 

Kecel 0205/34  külterületi tanya  1110 Egylakásos 

épületek  

Má 

Kecel 0224/26  iparterület  1251 Ipari épületek  Gksz 

 

Az építési tevékenység zajhatásának megállapításához figyelembe vett munkagépek és a hozzájuk tartozó 

egyenértékű zajterhelés: 

 

 Zajforrások Darabszá

m 

Hangnyomásszint 

(LW) dB 

Üzemidő 

(h/nappal) 

LAM,i LAeq 

al
ap

o
zá

s Gréder  1  104,9  6  104,9  103,6  

Forgórakodó  1  105,1  4  105,1  102,1  

Tömörítő gép  1  99,1  4  99,1  96,1  

Tehergépkocsi  1  95,0  0,1  95,0  76,0  

as
z

fa
lt

o
zá s 

Tehergépkocsi  1  95,0  0,1  8  95,0  

Finisher  1  101,9  6  8  101,9  
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Gumis vibro 

henger  

1  99,1  6  8  99,1  

 

Az építési terület zajvédelmi hatásterülete a munkaterület középvonalától számított 103,2 méter. A számított 

hatásterületbe lakóterületen több lakóingatlan is beletartozik, ezért a dokumentációban fogalt 

intézkedésekkel nem lehet teljesíteni a meghatározott határértékeket. A környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: ZhR.) 

13. § 1) bekezdése alapján a zajhatárérték alóli felmentést az illetékes környezetvédelmi hatóságtól 

szükséges megkérni.  

 

A kivitelezésből származó napi forgalom 6 db személygépjármű és 4 db tehergépjármű. A szállításból eredő 

zajterhelés a közút forgalmával összevetve elhanyagolható. 

 

A tervezett építésre vonatkozóan a teljes kivitelezés időtartama várhatóan fél év. Munkavégzés kizárólag a 

zajszempontú nappali időszakban tervezett. A kivitelezéshez használni kívánt géppark a jelen tervfázisban 

pontosan még nem ismert, a főbb építési zajforrások várhatóan az alábbiak lesznek: 

 

Zajforrás megnevezése 
Zajforrások 

száma (db) 

Zajforrás működési 

helye 
Működési idő 

Gréder  1 

szabadban 8 óra/műszak 

Forgórakodó  1 

Tömörítő gép  1 

Tehergépkocsi  1 

Finisher  1 

Gumis vibro henger  1 

 

Amennyiben technológiai okok miatt éjszakai munkavégzésre lesz szükség, előfordulhat ZhR. 2. számú 

mellékletében előírt határértékek túllépése. A munkavégzés megfelelő szervezésével gondoskodni kell a 

kivitelezés során a határértékek teljesüléséről. Amennyiben indokolt, a kivitelező a ZajR. 13. § (1) bekezdése 

szerint felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a 

környezetvédelmi hatóságtól  

a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy 

munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető,  

b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari 

tevékenységre. 

 

Az előzetes viszgálati dokumentációban bemutatott, a valószínűsíthető szállítási útvonalakkal és referencia 

adatokkal készített számítások szerint az építési munkákhoz kapcsolható forgalom a zajtól védendő 

környezetben kevesebb mint 1 dBA zajkibocsátás növekedést okoz, ami érzékszervekkel nem érezhető 

mértékű. 

 

Földtani közeg védelme 

 

Létesítés hatása: 

A tervezett kerékpárút üzemeltetésének földtani közegre gyakorolt hatása nem jelentős, és kizárólag a pálya 

nyomvonalán jelentkezik, ahol a talaj eredeti funkciója megváltozik, addigi természetes állapota megszűnik. 

A kerékpárút üzemeltetése során kizárólag havária esetében léphet fel talaj- és talajvíz szennyezés az út 

karbantartását végző gépek esetleges meghibásodása, borulása esetén fordulhat elő, amikor üzemanyag, 

kenőanyag folyhat el. 

 

Víz és szennyvíz: 

A létesítési fázisban csak a gépkezelők szociális tevékenységéhez kapcsolódóan várható vízfelhasználás. A 

tevékenység során a vállalkozó palackozott vizet és mobil WC-t biztosít a területen. 

A WC-használat során keletkező szennyvizet annak szállítására jogosult vállalkozó szállítja el. 
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A tevékenység során a por-emisszió csökkentése érdekében a területen időszakosan nedvesítést végezhetnek, 

melynek vízfelhasználása beruházási szinten 5-10 m
3
. 

 

Csapadékvíz elvezetés és elhelyezés: 

A csapadékvíz elvezetés alapvető koncepciója, hogy a meglévő lefolyási viszonyokat nem változtatják meg, 

fontos, hogy a környező területek vízjárását a tervezett út káros mértékben ne befolyásolja. 

A tervezés jelen szakaszában 2 csapadékvíz-elvezetési koncepció van. Az egyik szerint az útburkolatról 

lefolyó csapadékvíz jellemzően az út menti zöldterületeken, árkokban fog elszikkadni a keletkező 

csapadékok helyben tartása érdekében, a másik változat szerint, ahol meglévő csapadékelvezető rendszer 

található (lakott területeken belül), ott a kerékpárútra hulló csapadékvizeket összegyűjtik és a meglévő 

elvezető rendszerbe vezetik. 

 

Havária: 

A kockázati tényezők figyelembe vételekor kiemelendő azon havária jellegű események, melyek a 

létesítésben és a fenntartásban résztvevő munkagépek műszaki meghibásodásakor, balesetekor következhet 

be. Ez jellemzően olajszivárgás, súlyosabb esetben olajelfolyás formájában jelentkezhet. Ennek a kockázati 

tényezőnek a minimalizálása érdekében a kivitelezőnek kiemelt figyelmet kell fordítania arra, hogy az 

alkalmazásba kerülő járművek műszaki állapota megfelelő legyen, illetve a tevékenység megkezdése előtt a 

helyszínre kell telepíteni azokat a lokalizációs eszközöket, melyek segítségével a szennyeződés kiterjedése 

meggátolható. A kockázat mértékének csökkentését szolgálja, ha a járművek tárolását, karbantartását olyan 

területen valósítják meg, ahol az esetleges csöpögés, szivárgás ellenőrizhető és könnyen lokalizálható, ezáltal 

a talajvizek szennyeződése minimalizálható. Az esetleges havária eseményből származó, veszélyes anyaggal 

szennyezett földet a lokalizációt követően el kell távolítani és veszélyes hulladékként, a veszélyes 

hulladékok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások szerint kell kezelni.  

 

Felhagyás: 

A tervezett beruházás esetében nem jellemző a felhagyás valószínűsége. Amennyiben mégis felmerülne a 

felhagyás igénye, úgy annak hatásai megegyeznek az építés során várható hatásokkal. Felhagyást követően, 

fontos a terület rekultivációja, tájbeillesztése, új hasznosítási mód megkeresése.  

 

Természet- és tájvédelem 

 

Az létesítéssel érintett ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, 

természeti területet, egyedi tájértéket nem érintenek. Védett, fokozottan védett növény- és állatfaj állománya 

ismereteink szerint nem található a területen. 

 

Azonban a tervezett beruházás az 5301 – Kecskemét-Kalocsa összekötő közút keleti oldalán közvetlenül 

szomszédos ex lege védett láp területtel amely a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdése szerint törvény erejénél fogva országos jelentőségű védett természeti 

területnek minősül. 

 

A Tvt. 23. § (3) bekezdés d) pontja da) és db) alpontjai alapján „a láp olyan földterület, amely tartósan, vagy 

időszakosan víz hatásának kitett, illetőleg amelynek talaja időszakosan vízzel telített, és amelynek jelentős 

részén lápi életközösség, illetve lápi élő szervezetek találhatók, vagy talaját változó kifejlődésű 

tőzegtartalom, illetve tőzegképződési folyamatok jellemzik.” 

 

A fentieken túl az 5301 –Kecskemét-Kalocsa összekötő közút dél-keleti oldala közvetlenül szomszédos az 

európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. 

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

területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az 5. sz. mellékletének alapján a 

Kiskőrösi turjános elnevezésű HUKN20022 azonosítószámú kiemelt természetmegőrzési Natura 2000 

területtel. 

 

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

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

élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a 
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Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 

feltételeinek biztosítása.” 

 

A Kiskőrösi turjános elnevezésű, HUKN20022 azonosítószámú, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési, 

Natura 2000 terület jelölő élőhelyei: Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition 

növényzettel, Természetes disztróf tavak és Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos 

talajokon (Molinion caeruleae), Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei, Enyves éger (Alnus 

glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae), Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris). Jelölő fajok: illatos csengettyűvirág, 

kisfészkű ászát, kis lemezcsiga, nagy tűzlepke, vérfű-hangyaboglárka, hosszúfogú törpecsiga, réti csík, lápi 

póc, vöröshasú unka, mocsári teknős, közönséges tarajosgőte. 

 

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. 

 

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. 

 

A Tvt. 38. § (1) bekezdésének d) pontja alapján „Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság 

engedélye szükséges különösen termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld művelési 

ágának a megváltoztatásához” 

 

Az Nkr. 9. § (2) bekezdés c) pontja alapján „A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 

területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet 

hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához, kivéve a csatorna 

medrében, az üzemi vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport mederfenntartási céllal 

történő kivágását” 

 

A Tvt. 38. § (1) bekezdésének e) pontja alapján „Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság 

engedélye szükséges különösen az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, 

facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez” 

 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdés 

alapján f) pontja alapján „E törvény hatálya nem terjed ki a fával, faállománnyal borított területek közül a 

közút, vasút, árvízvédelmi töltés, csatorna, valamint egyéb vonalas műszaki létesítménnyel azonos 

földrészleten lévő, művelés alól kivett területre„. 

 

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban az alábbi hatáscsökkentő intézkedések kerültek 

megállapításra. 

 

„Javasoljuk, hogy a területelőkészítő fa-és cserjeirtásokat a madarak általános fészkelési időszakán kívül 

(augusztus 15. és március 15. között) végezzék el, így minimalizálható a fészekaljak sérülésének és 

közvetlen pusztulásnak a veszélye. A fészkelési és fiókanevelési időszakon kívül az érintett fajok vagy nem 

tartózkodnak a területen (pl. telelési időszakban telelőterületükön tartózkodnak), vagy pedig vagilis 

(röpképes) egyedekként figyelhetők meg (pl. vonulás, telelés, vagy fészkelés utáni kóborlás időszakában), 

melyek képesek a zavaró hatásokra elkerülő magatartással reagálni. Abban az esetben, ha a tervezett 

munkálatok még jóval március 15. előtt megkezdődnek, akkor az érintett területen fészkelő madárpárok 

korábbi fészkelőhelyeiket elkerülik és egyébterületen foglalnak revírt.” 

 

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

megtétele mellett csökkenthetőek: 
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 A tervezett munkálatokat a vadon élő élővilág, a természetes-, természetközeli állapotú élőhelyek 

legnagyobb kíméletével kell végezni. A beruházás során védett, fokozottan védett fajok nem 

károsodhatnak. 

 A kivitelezés során az esetleges nyitott munkaárkok vagy gödrök puhatestű, kétéltű- és hüllő fajok 

számára csapdaként működnek, ezért a munkaárkokból történő folyamatos — legalább háromnaponta 

történő — mentésükről (illetve a munkaárkok betemetését közvetlenül megelőzően is), kiszedésükről, 

valamint a kivitelezés által érintett területtől számított legalább 100 m-re, természetközeli állapotú 

élőhelyen történő elhelyezésükről gondoskodni kell. 

 A munkálatok kizárólag a kisajátítási határon belül történhetnek. 

 A munkálatok megkezdéséről és ütemezéséről, továbbá a felvonulási területek, depóniaterületek 

kijelöléséről, valamint a beruházási területen esetlegesen előforduló védett növényfajok állományának 

felmérésével kapcsolatban előzetesen egyeztetni kell az illetékes természetvédelmi őrrel (Kiskőrös 

vonatkozásában Sárkány József tel.: 30/4884-545; Kecel vonatkozásában Agócs Péter tel.: 30/4884-

587). 

 Amennyiben a kivitelezési területen védett illetve fokozottan védett növényfaj egyedét észleli a 

Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi őre, úgy az áttelepítésről gondoskodni kell, melyhez a 

természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. 

 A munkagépek kizárólag csak a kivitelezéssel érintett, kijelölt területsávon mozoghatnak, a munkálatok 

által nem érintett gyepterületre történő átjárás nem megengedhető, ill. a gépjárművek felvonulási 

helyeként sem szolgálhat. 

 

Országhatárokon átterjedő hatások 

 

A dokumentációban foglaltak alapján kijelenthető, hogy a tevékenység országhatáron átterjedő környezeti 

hatás bekövetkezésének lehetősége nem valószínűsíthető. 

A tervezett tevékenység nem tartozik az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 

Espooban (Finnország), 1991. február 26. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 148/1999. (X. 13.) 

Korm. rendelettel I. számú függelékben felsorolt tevékenységek vagy létesítmények közé, így nem esik az R. 

12. § (1) bekezdésének hatálya alá. 

 

* 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció 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, a rendelkező részben tett 

természetvédelmi és környezetvédelmi feltételek, illetve szempontok betartásával, 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.  

 

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

cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/07386-2/2022. 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. 
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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. 

 

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 önkormányzatok, Kiskőrös és Kecel Város Jegyzőinek, akik 

gondoskodnak 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 

 
 

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 

főispán nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják: 

 

1. Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.)  26768496#cegkapu 

2. Cívis Komplex Mérnök Kft. (4034 Debrecen, Nagybánya utca 17.)   23108800#cegkapu 

3. Kiskőrös Város Önkormányzata (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.)                                HKP 

4. Kecel Város Önkormányzata (6237 Kecel, Fő tér 1.)                                              HKP 

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

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

7. Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (1119 Budapest, Fehérvári út 84/A.)   HKP 

8. BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6300 Kalocsa, Városház u.1.)  HKP           

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

Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)  HKP 

10. BKM

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

11. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

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

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

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

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

14. Hatósági Nyilvántartás 

15. Irattár 
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