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H A T Á R O Z A T 
 

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a cégrövidített 

elnevezése: NIF Zrt.székhely: 1134 Budapest, Váci út 45., KÜJ: 100 365 768, KTJ: 102 830 104, 

Cégjegyzék száma: 01-10-044180, Adószáma: 11906522-2-41, hivatalos elektronikus elérhetősége: 

11906522#cegkapu,) részére, az által meghatalmazott FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (székhely: 1024 

Budapest, Lövőház utca 37., Cg. 01-10-045561, adószám: 13842217-2-41, a cég hivatalos elektronikus 

elérhetősége: 13842217#cegkapu) alvállalkozója a VIBORCOMP Kft. (székhely: 1118 Budapest, Bozókvár 

u. 12., Cg. 01-09-166886, adószám: 10766323-2-43, cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 

10766323#cegkapu) által 2022. október 26. napján előterjesztett – az 51. sz. főút Bátmonostor elkerülő 

szakasz előkészítése tárgyában – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbaikban: 314/2005. (XII.25.) 

Korm rendelet) szerinti kérelem alapján indított környezeti hatásvizsgálati eljárásban, a 314/2005. (XII. 

25.) Korm. rendelet  

 

- 3. sz. mellékletének 87. a) pontja (Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, kerékpárutak 

(amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) a) országos közút építése (amennyiben nem tartozik 

az 1. számú mellékletbe)) 

 

szerinti tevékenységhez. 

 

 

k ö r n y e z e t v é d e l m i  e n g e d é l y t  a d o k .  

 

 

Előírások: 

 

Földtani közeg védelme 

1. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést 

és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. 

2. A tevékenységet a földtani közeg veszélyeztetését, károsodását, szennyezését kizáró módon kell végezni. 

3. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi határértéknél 

kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben. 
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4. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező 

anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve 

elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. 

5. A téli síkosság-mentesítéséhez a talaj szerkezet védelme érdekében kizárólag környezetbarát anyagokat 

lehet felhasználni. (biológiailag lebontható jégolvasztó anyagok használata) 

6. A munkagépek üzemanyaggal való feltöltése csak vízzáró burkolatú területen, vagy kármentő tálca 

használatával végezhető. Amennyiben olaj- vagy üzemanyag elfolyás következik be, azt azonnal a 

megfelelő anyaggal fel kell itatni. A használt felitató anyagot, illetve az esetlegesen kitermelendő 

szennyezett talajt veszélyes hulladékként kell kezelni. 

7. A területfeltöltés - a feltöltés talajmechanikai tulajdonságai mellett – csak szennyeződésmentes feltöltő 

anyaggal történhet, ennek igazolására vonatkozó vizsgálati eredményeket meg kell őrizni és 

ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni. 

8. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű 

megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni. 

 

Természetvédelem 

9. Amennyiben a tevékenység érinti a területen előforduló pusztai meténg (Vinca herbacea) állományát, 

úgy az egyedek áttelepítéséhez a természetvédelmi hatóság előzetes engedélye szükséges. 

10. A gyep (legelő, rét) valamint a nádas művelési ágú területek vonatkozásában a természetvédelmi hatóság 

előzetes engedélye szükséges a művelési ág megváltoztatásához. 

11. A létesítést a vadon élő szervezetek, azok élőhelyeinek kíméletével kell végezni. 

12. A kivitelezési munkálatok nem veszélyeztethetik, károsíthatják a védett, fokozottan védett élővilágot.  

13. A kivitelezés során az esetleges fakitermelést, cserjeirtást vegetációs időszakon kívül (augusztus 15. 

napájtól március 15. napjáig) lehet elvégezni. 

14. A nyitott munkaárkokat naponta – munkavégzés megkezdése előtt – ellenőrizni kell az árokban csapdába 

esett állatok kimentése érdekében. Az állatok kimentéséről és a munkaterülettől legalább 100 m 

távolságban lévő, természetközeli élőhelyen való elengedésükről gondoskodni kell. 

15. Depóniákat, anyagnyerő helyeket, telephelyeket a tervezett út környezetében lévő nyílt és zárt homoki 

gyepeken nem lehet létesíteni. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

16. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése 

miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő 

olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.  

17. Az anyagnyerőhelyeket, depóterületeket a nyomvonalhoz minél közelebb kell megválasztani.  

18. Az építési, felvonulási, valamint a közvetlen szállítási területek szükség szerinti locsolásával, 

vízpermetezésével a diffúz légszennyezést meg kell akadályozni. 

19. A földműveket szükség esetén (száraz időben rendszeresen) locsolni kell.  

20. A szabadban végzett anyagtárolást úgy kell kialakítani, működtetni és fenntartani, hogy abból a lehető 

legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe (pl. takarás, locsolás). 

21. A szilárd burkolatú útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyeződésektől (pl. sár) a 

másodlagos porszennyezés megelőzése érdekében. 

22. Rakodás során megfelelő intézkedés megtételével gondoskodni kell arról, hogy a mozgatott anyag 

levegőterhelést ne okozzon.  

23. A munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell.  

24. A tevékenységhez kapcsolódó munkálatokat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat 

kielégítő munkagépekkel szükséges végezni. 

25. A kivitelezés során felhasznált anyagok szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást 

megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, 

levegőterhelést kizáró módon kell végezni  

26. A szállítási útvonalak megtervezésénél lehetőség szerint minimumra kell csökkenteni a lakott ingatlanok 

megközelítését. 
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Zaj- és rezgésvédelem 

27. Az éjjeli (22:00-6:00) zajszempontú megítélési időben környezeti zajkeltéssel járó munkavégzés, 

valamint szállítási tevékenység nem végezhető. 

28. A szállítási útvonalakat a meglévő fő és gyűjtő úthálózat mentén úgy kell kijelölni, hogy a szállítási 

tevékenység a lehető legkisebb zajterhelést okozza a környezetben. 

29. A kivitelező, valamint a kivitelezési munkákhoz használni kívánt teljes géppark és az organizációs terv 

ismeretében pontosítani kell a kivitelezési tevékenységtől származó zajkibocsátás mértékét. Amennyiben 

szükséges, zajcsökkentő intézkedésekkel kell biztosítani a határértékek teljesülést. Az előzőekre 

vonatkozó szakértői véleményt be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz. 

30.  Amennyiben a szakértői vélemény eredménye alapján szükséges, a környezeti zaj és rezgés elleni 

védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 27/2008 (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet] 13. § alapján felmentést kell kérni a környezetvédelmi hatóságtól a 

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

együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 2. számú melléklete 

szerinti zajterhelési határértékek betartása alól. Határérték feletti zajt okozó építési munkák csak az 

illetékes környezetvédelmi hatóság engedélyének birtokában kezdhetőek meg. 

31. Az elkerülő út rendszeres karbantartásával biztosítani kell a legközelebbi zajtól védendő épületeknél a 

zajterhelési határértékek teljesülését. 

 

 

* 

 

 

Szakkérdések vizsgálata: 

 

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

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

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

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

talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények 

érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

1.1. A megküldött dokumentációban foglaltak alapján, az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálásával 

kapcsolatban kifogást nem emelek, közegészségügyi szempontból nem indokolthatásvizsgálati 

eljárás lefolytatása. 

 

2. örökségvédelmi szakkérdésben, így különösen kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, 

műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti 

lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 
2.1. A tárgyi beruházáshoz az előzetes régészeti dokumentációt annak II. fázisaként a hatályos 

jogszabályoknak tartalmilag és formailag megfelelő, a régészeti szakmunkákra vonatkozó, geofizikai 

kutatással és próbafeltárással kell kiegészíteni, illetve ezek eredményeinek figyelembevételével a 

projekt vonatkozásában a feltárási projekttervet is el kell készíteni. Az elkészült dokumentációt 

legkésőbb a beruházás munkaterület átadás-átvétel előtt 60 nappal jóváhagyásra Hivatalomnak meg 

kell küldeni.  

 

2.2.  A beruházás keretében a földmunkák kivitelezését kizárólag azt követően lehet elkezdeni, hogy 

Hivatalom az előírt projekttervet is tartalmazó teljes előzetes régészeti dokumentációt jóváhagyta.  

 

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

 
3.1. A beruházás megtervezése és megvalósítása során a talajfelszín megbontásával érintettterületeken a 

humuszos talaj mentéséről, rendeltetésszerű felhasználásáról a területre elkészített talajvédelmi 

valamint humuszgazdálkodási tervek alapján gondoskodni kell, mely terveket az engedélyezési 

dokumentációknak tartalmaznia kell. 
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3.2. 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. 

3.3. Termőföld területeken a megvalósítás során talajidegen anyag, egyéb hulladék, nem helyezhető el, 

tárolásra, raktározásra, hulladék ártalmatlanítására nem használható. 

 

3.4. A nyomvonal kijelölés és a tervezés során figyelembe kell venni az érintett mezőgazdasági 

területeken esetlegesen meglévő vagy tervezett öntözési, telepítési célú engedéllyel, egyéb 

engedéllyel rendelkező vagy engedélyezés alatt álló mezőgazdasági célú beruházásokat továbbá azt, 

hogy a visszamaradó termőföld területeken a talajvédő gazdálkodás feltételei, a művelhetőségük, 

megközelítésük biztosított legyen, a beruházás későbbi üzemeltetése a környező termőföldek 

minőségére káros hatással ne legyen. 

 

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

vizsgálata: 

 

4.1. A tervezett elkerülő út építése termőföld igénybevételével is jár, ezért a beruházás igénybevevőjének 

a kivitelezési munkák megkezdése előtt más célú hasznosítási (időleges, végleges) eljárás 

lefolytatását kell kezdeményeznie Osztályunknál a termőföldnek minősülő ingatlanok 

vonatkozásában. 

 

4.2. A tervezett tevékenységet a termőföldnek minősülő ingatlanokon csak a földvédelmi eljárás 

lefolytatását követően, a más célú hasznosítást (időleges, végleges) engedélyező határozat alapján, 

annak megfelelően lehet megkezdeni. 

 

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

ingatlanokkal szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett 

tevékenység ne akadályozza. 

 

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

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

foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének vizsgálata tekintetében:  

 

5.1. -A tervezett tevékenységgel kapcsolatos munkálatok megkezdése előtt az alábbi táblázatban 

feltüntetett erdők érintett részei igénybevételének az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 78. § (2) bekezdése 

szerinti engedélyezése megtörténik. Erre vonatkozóan a kérelmezőnek külön eljárást kell 

kezdeményeznie hatóságunknál az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint 

hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Eszr.) 11 §, illetve az Evt. végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a 

továbbiakban: Vhr.) 54-55 § szerint eljárva. 

 

Település 

 

Helyrajzi szám, 

alrészlet 

 
Művelési ág Erdőtervi jel 

Bátmonostor 

0100 erdő 1/A 

0105/b erdő 24/H 

0111/1 erdő 25/C 

0111/2/a erdő 25/D 

0117/7 erdő 26/B. 26/NY1 

0117/8 erdő 26/NY2 

013/10 szántó 12/L 

013/11 erdő 12/F 

013/12 szántó 
12/M 

013/13 szántó 
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013/14 erdő 12/G 

013/15 erdő 12/E 

013/7 erdő 12/D 

020 erdő 12/B 

029/20 erdő 14/C 

039/10/a erdő 
22/A, 22B, 

22/E, 22/NY 

039/31 szántó 21/I 

039/4 erdő 21/A, 21/B 

040/2 erdő 2/C 

042 erdő 2/J 

044/2 erdő 21/C, 21/F 

095/1 erdő 22/H 

095/5/b erdő 22/G 

099/4 erdő 23/A, 23/B 

 
 

5.2. A tervezett munkálatok miatt szükségessé váló fakitermelések előzetes bejelentése a tervezett 

végrehajtás előtt legalább 21 nappal korábban megtörténik az Evt. 41. §, az Eszr. 8. §, továbbá a 

Vhr. 28. § előírásai szerint. 

 

6. területfejlesztési szakkérdésben, így különösen a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata 

tekintetében: 

 

6.1. Tárgyi eljárásban a VIBROCOMP Kft. által készített tervdokumentációban szereplő fejlesztés 

tárgyában a döntés meghozatalához a vonatkozó területrendezési tervekkel való összhang 

tekintetében kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

7. a hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi 

követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó 

környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék 

kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, valamint 

építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelésé (hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdés 

tekintetében): 

  
7.1. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb 

mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon 

környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, 

a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, 

továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.  

7.2.  A létesítés és az üzemelés során a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a 

hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerint azonosító kód alá 

kell besorolni, és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás 

elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni. A hulladék további kezelésre csak az adott 

hulladék típusra érvényes engedéllyel rendelkező szervezetnek adható át. A hulladékgazdálkodási 

engedély meglétéről és hatályosságáról a hulladék átadását megelőzően meg kell győződni.  

A keletkező hulladékok további kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az 

ártalmatlanítással szemben.  

7.3.  Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy 

energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem 

adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul 

magasak. Ennek megfelelően a hasznosítható hulladék (pl. növényi hulladék komposztálása) 

hasznosításáról gondoskodni kell.  

7.4.  A kitermelt szennyezetlen talaj és más, természetes állapotában meglévő olyan anyag 

hulladékstátuszát, amelyet nem a kitermelés helyén használnak fel, a hulladékról szóló 2012. évi 
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CLXXXV. törvény 1 § (1) bekezdés 23. pontja szerinti fogalom meghatározással, valamint a 

melléktermékre vagy a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban 

kell értelmezni.  

7.5. A kitermelt talajt a további felhasználás előtt a szennyezőanyag-tartalom tekintetében vizsgálni 

szükséges. Amennyiben szennyezett, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 

2. melléklete szerint hulladék azonosító kód alá kell besorolni és a vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak megfelelően veszélyes hulladékként kell kezelni.  

7.6. Feltöltésre, visszatöltésre – hulladékhasznosítási engedély hiányában – kizárólag hulladéknak 

nem minősülő, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 9 § (1) bekezdésében foglalt 

hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentummal 

rendelkező inert anyag vagy szennyezetlen talaj használható fel. Az átvett anyag eredetét igazoló 

dokumentumokat meg kell őrizni.  

7.7. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél a veszélyes hulladékkal 

kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 

előírásait kell betartani. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 56. § (1) bekezdése 

alapján veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve 

anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.  

7.8. A hulladék gyűjtőhelyek (üzemi, munkahelyi) kialakítását és üzemeltetését az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai szerint kell végezni.  

7.9. A keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 309/2014. Korm. 

rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján nyilvántartást kell vezetni, és a 10. § alapján adatszolgáltatást 

kell teljesíteni a 309/2014. Korm. rendelet előírásainak megfelelően.  

7.10. A nyilvántartásokat, bizonylatokat (közöttük a mérlegjegyeket) veszélyes hulladékok esetében a 

tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig meg kell 

őrizni.  

7.11. Az üzemeltetési fázisban keletkező hulladék (úthasználat során az utazók által elhagyott 

kommunális jellegű hulladék, az út időszakos felújításából, karbantartásából keletkező 

hulladékok, esetleges vadelütésből származó hulladék, stb.) jogszabályi előírásoknak megfelelő 

gyűjtéséről és elszállításáról/elszállíttatásáról a területileg illetékes közútkezelő köteles 

gondoskodni.  

 

 

* 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

I. Hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve, az iparbiztonsági szakhatóság szakhatósági 

állásfoglalása: 

 

1. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/4830-1/2022.ált. számú 

(iparbiztonsági) szakhatósági állásfoglalása: 

 

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

Főosztálya fenti hivatkozási számú megkeresése alapján, a NIF Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45., 

a továbbiakban: Ügyfél), által meghatalmazott FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (székhely: 1024 

Budapest, Lövőház utca 37.) alvállalkozója a VIBORCOMP Kft. (székhely: 1118 Budapest, Bozókvár u. 

12.) által benyújtott „az 51. sz. főút Bátmonostor elkerülő szakasz előkészítése” tárgyú környezeti 

hatásvizsgálati dokumentáció elbírálása ügyében indult környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárásban a 

környezetvédelmi engedély megadásához, - az ipari baleseteknek és katasztrófáknak való kitettségből eredő 

várható hatások szakkérdésben – katasztrófavédelmi szempontból 

 

h o z z á j á r u l o k. 

 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró hatóság határozata, 

ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 
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2. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Szolnoki 

Bányafelügyeleti Osztály SZTFH-BANYASZ/12737-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és 

Hatósági Nyilvántartó Osztály (továbbiakban: Kormányhivatal) megkeresése alapján indult „az 51. sz. főút 

Bátmonostor elkerülő szakasz előkészítése tárgyában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet sze-rinti környezeti 

hatásvizsgálati eljárás” kapcsán  

 

I. 

 

s z a k h a t ó s á g i h o z z á j á r u l á s á t f e l t é t e l n é l k ü l 

 

adja meg.  

 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügyben eljáró hatóság 

érdemi döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben támadható.  

 

IN D O K O L Á S 

 

A Kormányhivatal a BK/KTF/07412-8/2022. sz. levelében az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (további-akban: 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. táblá-zat 20. pontja 

megválaszolása céljából kereste meg a fenti tárgyban a Bányafel-ügyeletet 2022. nov-ember 03-án.  

 

A Bányafelügyelet nyilvántartása alapján megállapította, hogy a tervezési területen szilárd ásványi 

nyersanyag lelőhely nem található. A nyilvántartásban a tervezési területen aktív földtani veszélyforrás nem 

szerepel. 

 

A Bányafelügyelet megvizsgálva a tervezett tevékenységet megállapította, hogy a tevékenység a föld-tani 

környezetre elfogadható maradandó hatást gyakorol. A benyújtott dokumentáció földtani környe-zet 

védelmét szolgáló pontjai (51. SZ. FŐÚT BÁTMONOSTOR ELKERÜLŐ KÖRNYEZETI HA-

TÁSTANULMÁNY; 5. VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOKBECSLÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE; 5.1. 

TALAJ, FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS FELSZÍNI VÍZ VÉDELME) megfelelőek. Az üzemszerű út-használat a 

földtani közegre elviselhető hatású. A tárgyi tevékenység a földtani közegre veszélyezte-tettséget nem 

jelent.” 

 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/4815-1/2022.ált. számú (vízügyi-vízvédelmi) 

szakhatósági állásfoglalása: 

 

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

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/KTF/07412-8/2022. számú megkeresésére, a NIF 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 45.) 

képviseletében eljáró FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.) megbízásából 

a VIBORCOMP Kft. (1118 Budapest, Bozókvár u. 12.) kérelmére az 51. sz. főút Bátmonostor elkerülő 

szakasz előkészítése kapcsán indult környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásban benyújtott környezeti hatástanulmány dokumentáció elfogadásához a területi 

vízügyi-vízvédelmi szakhatóság  

 

előírások mellett hozzájárul. 
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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. 

 

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.” 

 

* 

 

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek, szakhatósági állásfoglalások, 

bejelentések, hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól. 

 

Az engedély érvényességi ideje: jelen döntés véglegessé válástól számított 10 év. 

 

Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet 

továbbra is folytatni kívánja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvénynek a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [1995. évi LIII. törvény 73-76. § és 78- 80. §] 

kell alkalmazni. 

 

A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság 

határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság 

megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel 

intézkedési terv készítésére. 

 

A kérelmező az eljárás 750.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

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

 

A határozat a közléssel – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon – külön értesítés nélkül véglegessé 

válik. 

 

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. 
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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.  
 

A perben jogi képviselet kötelező. 

 

 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a cégrövidített 

elnevezése: NIF Zrt.székhely: 1134 Budapest, Váci út 45., KÜJ: 100 365 768, KTJ: 102 830 104, 

Cégjegyzék száma: 01-10-044180, Adószáma: 11906522-2-41, hivatalos elektronikus elérhetősége: 

11906522#cegkapu,) által meghatalmazott FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (székhely: 1024 Budapest, 

Lövőház utca 37., Cg. 01-10-045561, adószám: 13842217-2-41, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 

13842217#cegkapu) alvállalkozója a VIBORCOMP Kft. (székhely: 1118 Budapest, Bozókvár u. 12., Cg. 

01-09-166886, adószám: 10766323-2-43, cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 10766323#cegkapu) 

ügyvezetője Bite Pál Endréné dr. 2022. október 26. napján – az 51. sz. főút Bátmonostor elkerülő szakasz 

előkészítése tárgyában – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatására irányuló kérelmet terjesztett elő hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás 

indult.  

 

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 87. a) pontja [Közutak 

és közforgalom elől el nem zárt magánutak, kerékpárutak - országos közút építése (amennyiben nem tartozik 

az 1. számú mellékletbe)] szerint minősül, ezért a környezetvédelmi hatóság döntésétől függő, hogy 

környezeti hatásvizsgálat köteles-e. 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés szerint a környezethasználó kérelmére a 

környezetvédelmi hatóság - előzetes vizsgálati eljárás nélkül - környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le, 

ha a környezethasználó olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel. 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében a környezeti hatásvizsgálati eljárást a 

környezetvédelmi hatóság a környezethasználó kérelmére indítja meg. 

 

A közvetlen hatásterülettel érintett település: Bátmonostor 

 

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

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2020. március 1. napján módosult 8/A. § (1) bekezdése értelmében területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel 

- a megyei kormányhivatal – Bács-Kiskun megyei települések vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal –jár el. 

 

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. 

(XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet 1.2.117. pont és 2. melléklet 9. pont alapján 

jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy és nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő ügy. 
 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 4. melléklet 14. pontja határozza meg. 
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A környezetvédelmi hatóság BK/KTF/07412-4/2022. számú hiánypótlási felhívására a NIF Zrt. 

képviseletében eljáró VIBROCOMP Kft. az eljárás 750.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette, 

egyéb eljárási költség nem merült fel. 

 

* 

 

Az 51. sz. főút Bátmonostor elkerülő út, mint országos közút építése a 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 3. 

sz. mellékletének 87. a) pontja alapján (országos közút építése) a környezetvédelmi hatóság előzetes 

vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

 

A Rendelet. 7. § (1) bekezdése értelmében a környezeti hatásvizsgálati eljárást a környezetvédelmi hatóság a 

környezethasználó kérelmére indítja meg. 

 

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. 

(XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet 1.2.117. pont és 2. melléklet 9. pont alapján 

jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy és nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő ügy. 
 

A környezeti hatástanulmány tárgya: 

A tervezett beruházás tárgya az 51. sz. főút meglévő nyomvonalának Bátmonostor település elkerüléséhez 

kapcsolódóan új nyomvonalra történő áthelyezése. 

 

Tervezési osztály, fontosabb műszaki paraméterek: 

51. sz. főút Bátmonostor elkerülő 

Tervezési osztály K.IV. (Külterületi főút) 

Környezeti körülmény A (síkvidék) 

Tervezési sebesség 90 km/h 

Sávok száma 2x1 

 

A tervezés során az alábbi nyomvonal változatok kerültek megvizsgálásra: 

A1 - Keleti oldal (rendezési tervben szereplő nyomvonal változat) 

A2 - Keleti oldal (rendezési tervtől minimálisan eltérő nyomvonal változat) 

A3 - Keleti oldal (un. rövid változat (rendezési tervtől jelentősen eltérő változat) 

B - Nyugati oldal (rendezési tervtől jelentősen eltérő változat) 

 

A környezetvédelmi értékelés alapján az A1 változat bizonyult a legkedvezőbbnek a 3 

nyomvonalváltozat alapján. Továbbá a műszaki, üzemeltetési és közmű érintettségi szempontok, 

valamint felhasználói igények alapján is az A1 változat került kiválasztásra a továbbtervezésre, így 

jelen környezeti hatástanulmány ezt a változatot vizsgálja. 

 

A1 változat 
A tervezett beavatkozás kezdő pontja a 167+576 km szelvényében az Igali 72. csatorna keresztezését 

követően a település északi külterületi szakaszán indul. Vonalvezetés teljes körűen illeszkedik a település 

által meghatározott rendezési tervben szereplő vonalvezetéshez. A nyomvonal terület érintettség alapján két 

szakaszra bontható, szakasz eleje zömében mezőgazdasági területeket érint majd a 2+218 km sz.-től (K2 j. 

körforgalom) a tervezési szakasz végéig erdő területeket szel ketté. A szakasz végszelvénye a 171+770 km. 

szelvényben található. 
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Érintett helyrajzi számok (Bátmonostor): 

Érintett hrsz. Művelési ág 

06/2 közút 

05/51 mezőgazdasági út 

05/44 szántó 

05/45 szántó 

05/46 szántó 

05/47 szántó 

05/48 szántó 

18 mezőgazdasági út 

010/13 mezőgazdasági út 

013/3 legelő/szántó 

013/5 legelő 

013/7 erdő 

013/9 legelő 

013/10 legelő 

013/11 szántó 

013/12 szántó 

013/13 szántó 

013/14 szántó 

013/15 szántó 

013/16 szántó 

013/17 szántó 

013/18 szántó 

027/12 legelő 

027/42 legelő/szeméttelep 

014/144 mezőgazdasági út 

014/143 szántó 

014/116 mezőgazdasági út 

014/89 szántó 

014/88 mezőgazdasági út 

014/87 szántó 

014/60 mezőgazdasági út 

014/33 szántó 

026/2 mezőgazdasági út 

014/31 szántó 

014/2 mezőgazdasági út 

014/1 legelő 

034/25 legelő 

034/22 legelő 

029/20 erdő 

029/30 legelő 

31 közút 

039/29 út 

45 mezőgazdasági út 

044/2 erdő 
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039/4 legelő 

040/2 erdő 

41 mezőgazdasági út 

42 erdő 

039/5 mezőgazdasági út 

039/10 erdő 

96 mezőgazdasági út 

09/3 erdő 

095/5 erdő 

095/1 erdő 

98 mezőgazdasági út 

099/4 erdő 

92 mezőgazdasági út 

100 erdő 

102 mezőgazdasági út 

105 legelő 

110 mezőgazdasági út 

0111/1 erdő 

0111/2 erdő 

0112/1 mezőgazdasági út 

0112/2 mezőgazdasági út 

0113/2 legelő 

0109/2 mezőgazdasági út 

0117/8 erdő 

0117/7 erdő 

0117/1 legelő 

0117/16 mezőgazdasági út 

010/14 töltés 

0116/2 legelő 

0118/3 közút 

0118/4 legelő 

0120/10 legelő 

 

 

Magassági vonalvezetés: 
A magassági vonalvezetés a meglévő terep adottságokat követi. A tervezési terület síknak mondható, a 

vonalvezetés meghatározásnál a burkolat felületére hulló csapadékvíz lefolyását minden esetben biztosító 

minimális hossz-eséseket alkalmaztak. A terepi viszonyok mellett a keresztező út magassági vonalvezetése 

volt meghatározó. A nyomvonal a terephez igazodva zömében 1-2 m magas (3 m alatti) töltésen vezetett. 

 

 

A megvalósulás és a működés megkezdésének időpontja, ütemei: 

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a tervezett elkerülő út forgalomba helyezésének várható 

ideje: 2030 év. Továbbá a tervezést, területszerzést minimum 1 évre és az építés időtartamát is 1 évre lehet 

becsülni. 

 

 

Tevékenység helye és területigénye: 

A tervezett elkerülő út Bátmonostor település közigazgatási területét érinti. A tervezett útszakasz teljes 

hosszban (5 074 méter) külterületen halad keresztül. 

 



13 

 

 

 

Az 51. sz. főút Bátmonostor elkerülő út áttekintő térképe: 

 
 

 

 

 

Kapcsolódó létesítmények: 

 

Csomópontok 
Tervezési szakaszon egységesen II. típusú normál körforgalmi csomópont típusok kerültek alkalmazásra. 
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Tervezett csomópontok: 

 

 
 

Az 51. sz. főút Bátmonostor elkerülő út K1 j. körforgalmi csomópontja 

 

 

 
 

Az 51. sz. főút Bátmonostor elkerülő út K2 j. körforgalmi csomópontja 
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Az 51. sz. főút Bátmonostor elkerülő út K3 j. körforgalmi csomópontja 
 

 

* 

 

A környezetvédelmi hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresései – figyelembe véve a hatásvizsgálati 

dokumentáció kiegészítéseit is – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésén alapultak. 

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

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

számú megkeresésében szakmai állásfoglalás kialakítására kérte fel hatóságomat a az 51. sz. főút 

Bátmonostor elkerülő szakasz előkészítése tárgyában vizsgálati dokumentáció elbírálása tárgyában a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése és alapján. 

 

A vizsgálati dokumentáció a: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-

link/filedownload/8a22845f7fcf9559018436f6164b7bac/3505/4595749436807049462/07412-1-

2022_NIF%20Zrt._51%20sz%20f%C5%91%C3%BAt%20B%C3%A1tmonostor%20elker%C3%BCl%C5%

91%20sz%20el%C5%91k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9se_KHT.zip tárhelyen volt elérhető. 

 

A vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy közegészségügyi szempontból nem 

indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, mivel a kivitelezési munkák és az ahhoz kapcsolódó 

beruházások végrehajtása környezet-egészségügyi szempontból káros hatásokat nem okoz. 

 

Szakmai álláspontom kialakításakor figyelemmel voltam a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 5. számú 

melléklet I. táblázat B. oszlopában meghatározott szakkérdésekre, valamint figyelembe vettem a 

közegészségügyi követelmények érvényesítésére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
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körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017 (VI. 12.) EMMI 

rendelet. (IV. 10.), a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. 

(VII.21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) 

Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet, a biocid termékek előállításának és 

forgalomba hozatalának feltételeiről” szóló 38/2003.(VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet, a 

nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 

1999. évi XLII. törvény és a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény előírásait. 

 

Döntésem elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján zártam ki, valamint e joghelyre 

hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről, figyelemmel az Ákr. 112.§- ában foglaltakra is. 

 

Hatóságom hatáskörét környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése, 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 (továbbiakban: 

Korm r.) 4.§ és13.§ (1) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16.§ (1) bekezdés b) pontja, a Korm. r. 5 §-a és a 2. 

számú melléklete, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 2. § (4)-(5) bekezdése és 1. számú melléklete 

határozza meg. 

 

 

2. Az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági 

Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság az 51. számú főút Bátmonostor elkerülő szakasz 

előkészítése tárgyú környezeti hatásvizsgálati dokumentáció ügyében örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata 

tárgyában kereste meg hatóságomat.  

 

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

továbbiakban: Kötv.) 7.§ (20) pontja értelmében nagyberuházásnak minősül. A Várkapitányság Nonprofit 

Zrt. 2021. év folyamán a beruházás kapcsán az előzetes régészeti dokumentáció I. fázisaként kutatási tervet 

készített. 

 

Mivel az elkészült előzetes régészeti dokumentáció első fázisa nem tartalmazta a kulturális örökség 

védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

40. § (2) bekezdésben előírt feltárási projekttervet, valamint a Kötv. 23/ C. § (5) bekezdés alapján az előzetes 

régészeti dokumentáció készítése során elvégzendő geofizikai kutatás és próbafeltárás sem történt meg, ezért 

ezeknek az elkészítését írtam elő az előzetes régészeti dokumentáció kiegészítéseként.  

A feltárási projektterv az előzetes régészeti dokumentáció záródokumentuma, és tartalmazza a Kötv. 23/C. § 

(2) bek.-ben meghatározott szakmai javaslatot arra vonatkozóan, hogy mely területek esetén és milyen 

módszerű megelőző feltárás elvégzésére van szükség. Ezért a régészeti feladatokat a jóváhagyott feltárási 

projektterv alapján kell meghatározni.  

 

Ezt figyelembe véve a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elbírálásának örökségvédelmi akadálya 

nincsen.  

 

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

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

 

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve 

az 5. sz. melléklet I. táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 88. §-ban 

felsorolt szempontokat vettem figyelembe. 
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3. A növény- és talajvédelmi szakkérdés, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának 

indokolása: 

Az elektronikusan megküldött dokumentumok alapján a talajvédelmi hatóság talajvédelmi szempontokat 

figyelembe véve a fenti nyilatkozatot adja. 

 

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. 

(XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet 1.2.117. pont és 2. melléklet 9. pont alapján 

jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy és nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő ügy.  

 

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 3. § (2) 

bekezdése, valamint az 52.§ (1) bekezdése állapítja meg. 

 

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 5. számú 

melléklet 1. táblázat 5. pontja tartalmazza. 

 

 

4. A földvédelmi szakkérdés, így különösen a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek 

vizsgálata:  

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tfvt) 8. § (1) szerint „ Ha az 

ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, 

a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső 

tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb 

minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. 

 

(2)   A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági 

eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a 

tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.” 

 

A  Tfvt  2. §
 
. 19. pontja kimondja, hogy „termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, 

és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület 

művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül.” 

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

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

időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik.”  

 

 A Tfvt. 10. §. 3)  kimondja, hogy „ A termőföld más célú hasznosításával járó engedélyezési, jóváhagyási 

vagy tudomásulvételi (a továbbiakban együtt: engedélyezési) eljárásban érdemi döntés a termőföld más célú 

hasznosításának engedélyezéséről szóló véglegessé vált ingatlanügyi hatósági határozat figyelembevételével 

hozható. Az ingatlanügyi hatóság határozatának hiánya esetén az eljáró hatóság az engedélyezési eljárását 

felfüggeszti.” 

 

  A Tfvt. 2.§. 5. pontja kimondja, hogy e törvény alkalmazásában „földvédelmi eljárás az ingatlanügyi 

hatóság által, ügydöntő hatóságként vagy szakhatóságként lefolytatott olyan hatósági eljárás, amely a 

termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatására, illetve a termőföld más célú hasznosításának 

engedélyezésére irányul.”   

 

 A Tfvt. 2.§. 5a. pontja alapján „ földvédelmi szakkérdés vizsgálata: a termőföld mennyiségi védelmére 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés vizsgálata bármely hatósági eljárásban.”  
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A megyei kormányhivatal hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény  7. §. (1) 

bekezdése és a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Korm. rendelet) 36. §. b) pontja, illetékességét a Korm. 

rendelet 37. §. (1) bekezdésében foglaltak alapozzák meg. 

 

 

5. Az erdészeti szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

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

kapcsolatos környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása során – 

erdészeti szakkérdés vonatkozásában. A megkereséshez mellékelt dokumentáció, valamint hatóságunk 

nyilvántartása alapján megállapítottam, hogy a tervezett építés a szomszédos erdőterületekre káros hatást 

nem gyakorol, azonban erdőterület igénybevételével és vélhetően fakitermeléssel jár, ezért a jelzett feltétel 

előírása szükséges. 

 

Az érintett erdőterületek igénybevétele erdészeti hatósági szempontok szerint engedélyezhető, az igénybevett 

erdőterületek térmértéke, az igénybevételi eljárás során a digitális adatállomány feldolgozása során 

határozható meg pontosan, az igénybevétellel érintett erdőrészletek a folyamatban lévő, és az igénybevételi 

eljárás megindításáig beérkező ügyek függvényében módosulhatnak. 

 

Tárgyi beruházás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.2.117. pont és 2. melléklet 9. pont alapján 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy, ezért a közérdekűséget az Evt. 78. § (4) bekezdés 

szerint vélelmezni kell. 

 

A vizsgált szakkérdés tekintetében kialakított állásfoglalásomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

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

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

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

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

 

 

6. A területfejlesztési szakkérdésben, így különösen a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálatának 

indokolása: 

Az Eljáró Hatóság tárgyi megkeresést küldte a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

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

bekezdése és az 5. melléklet I. táblázat 9. sor B oszlopában meghatározott „területrendezési tervekkel való 

összhang” szakkérdés vizsgálata tekintetében.  

 

Az Eljáró Hatóság a tárgyi megkeresésében tájékoztatott a benyújtott tervdokumentáció digitális 

elérhetőségeiről. Az így rendelkezésre álló dokumentáció alapján a területrendezési tervekkel való összhang 

tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:  

 

1. Tárgyi eljárás 2022. október 26. napján indult.  

 

2. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 12.§ (1) 

bekezdés a) és c) pontjának megfelelően a megyei önkormányzat a megye területére az országos 

területrendezési tervvel összhangban, az érintett települési önkormányzatok és a megyei jogú városok 

véleményeinek kikérésével elfogadja a megye területrendezési tervét.  

 

3. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 7.§-a, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2022. (IX.22.) MvM utasítás 35.§-a 

alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal állami főépítészének illetékességi területe Bács-Kiskun 

megye területére terjed ki.  
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4. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 

követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes 

szabályairól szóló 218/2009. (X. 06.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 7. melléklet II. A) 

1.2.2.1. sora alapján tárgyi főúti településelkerülő szakasz térségi jelentőségű elemnek minősül, melyet a 

Kormányrendelet 7. melléklete alapján a megyei területrendezési tervekben, így Bács-Kiskun Megye 

Területrendezési Tervében is szerepeltetni kell.  

 

5. A rendelkezésre álló dokumentációt, valamint a 7/2020. (VII.8.) ö. rendelettel elfogadott Bács-Kiskun 

Megye Területrendezési Tervét (továbbiakban: BKMTrT) áttekintve megállapítottam, hogy abban szerepel a 

tárgyi létesítmény. Így e tekintetben a területrendezési tervekkel való összhang biztosított.  

 

6. A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 

14.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet) 3. melléklete alapján tárgyi létesítmény tájképvédelmi 

terület övezetével érintett. E területen fenti MvM rendelet 4.§ (4) bekezdése értelmében a közlekedési, 

elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység 

megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások 

alkalmazásával kell megvalósítani. E tekintetben a területrendezési tervekkel való összhang biztosított.  

 

7. Az MvM rendelet 4. melléklet alapján tárgyi létesítmény vízminőség-védelmi terület övezetével érintett. E 

területre fenti MvM rendelet 5.§-a a közlekedési infrastruktúra-hálózatok megvalósítására nem tartalmaz 

előírást. Így e tekintetben a területrendezési tervekkel való összhang biztosított.  

 

8. A BKMTrT 3/3. melléklete alapján tárgyi létesítmény erdők övezetével érintett. E területre a BKMTrT a 

közlekedési infrastruktúra-hálózatok megvalósítására nem tartalmaz előírást. Így e tekintetben a 

területrendezési tervekkel való összhang biztosított.  

 

9. A BKMTrT 3/4. melléklete alapján tárgyi létesítmény tájképvédelmi terület övezetével érintett. E területre 

a BKMTrT a közlekedési infrastruktúra-hálózatok megvalósítására nem tartalmaz előírást. Így e tekintetben 

a területrendezési tervekkel való összhang biztosított.  

 

10. A BKMTrT 3/6. melléklete alapján tárgyi létesítmény vízminőség-védelmi terület övezetével érintett. E 

területre a BKMTrT a közlekedési infrastruktúra-hálózatok megvalósítására nem tartalmaz előírást. Így e 

tekintetben a területrendezési tervekkel való összhang biztosított.  

 

11. A BKMTrT 3/13. melléklete alapján tárgyi létesítmény városkörnyéki település együttesek övezetével 

érintett. E területre a BKMTrT a közlekedési infrastruktúra-hálózatok megvalósítására nem tartalmaz 

előírást. Így e tekintetben a területrendezési tervekkel való összhang biztosított.  

 

12. A BKMTrT 3/14. melléklete alapján tárgyi létesítmény különleges eszközökkel fejlesztendő területek 

övezetével érintett. E területre a BKMTrT a közlekedési infrastruktúra-hálózatok megvalósítására nem 

tartalmaz előírást. Így e tekintetben a területrendezési tervekkel való összhang biztosított.  

 

13. A BKMTrT 3/25. melléklete alapján tárgyi létesítmény napelempark elhelyezésére szolgáló különleges 

övezetével érintett. E területre a BKMTrT a közlekedési infrastruktúra-hálózatok megvalósítására nem 

tartalmaz előírást. Így e tekintetben a területrendezési tervekkel való összhang biztosított.  

 

Szakmai véleményem a Kr. 5. melléklet I. táblázat 9. sorában lévő szakkérdésen alapult.  

A szakkérdés vizsgálata tárgyában adott véleményemet a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 10/2022. (IX.22.) MvM utasítás 25. § (3) bekezdése, valamint a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjének II.2.4. pontja és 5. melléklet III.2. k) pontja alapján adtam 

ki. 

 

7. A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi 

követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó 

környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék 

kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, valamint 
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építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelését (hulladékgazdálkodással 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. 

november 3. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a NIF Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 45.) meghatalmazása alapján a 

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.) alvállalkozója a VIBORCOMP Kft. 

(1118 Budapest, Bozókvár u. 12.) által előterjesztett – az 51. sz. főút Bátmonostor elkerülő szakasz 

előkészítése tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti környezeti hatásvizsgálati 

dokumentáció elbírálása iránti kérelem vonatkozásában a hulladékgazdálkodási hatóság szakmai 

álláspontját kérte. 

 

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

köteles vizsgálni. 

 

Várható környezeti hatások 

 

Hulladékgazdálkodás 

 

Létesítés 

A tervezett elkerülő út Bátmonostor település közigazgatási területét érinti. A tervezett útszakasz teljes 

hossza 5 074 méter. 

A tervezett beruházás a 027/42 hrsz.-ú felhagyott, illetve már rehabilitált hulladéklerakó területének szélét 

érinti, amely jelenleg legelő/kivett szemétlerakó telep művelési ág besorolású. A hulladéklerakó kommunális 

szilárd hulladéklerakóként üzemelt, melyet 1999. december 31. napján bezártak és a területet a 2000-es évek 

közepén rehabilitálták. 

 

Az építés főbb munkafolyamatai: 

 ingatlan területfoglalás; 

 telephelyek, ideiglenes keverők, depóniák létrehozása; 

 esetleges régészeti munkálatok, régészeti szakfelügyelet biztosítása; 

 közműkiváltások; 

 földmunkák, tereprendezés, útalapok építése; 

 új út és kapcsolódó műtárgyak építése; 

 vízelvezető, víztelenítő rendszer építése, működése; 

 közlekedési csomópontok építése; 

 növények telepítése; 

 környezetvédelmi létesítmények építése. 

 

A műszaki beavatkozáshoz viszonylag jelentős földmunkára van szükség, és nagy mennyiségű földanyag 

kitermelésére lehet számítani. A kitermelt talaj a helyszínen kerül felhasználásra. 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 kivitelezés során keletkező nem veszélyes hulladékok: 

 

Hulladék 

azonosító kódja 
Hulladék megnevezése 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladékok 
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Hulladék 

azonosító kódja 
Hulladék megnevezése 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok 

15 01 04 fém csomagolási hulladékok 

15 02 03 

abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, 

védőruházat, amelyek különböznek a 15 

02 02-től 

17 01 01 beton 

17 02 01 fa 

17 02 03 műanyag 

17 03 02 bitumen keverék, amelyek különböznek a 17 03 01-től 

17 04 02 alumínium 

17 04 05 vas és acél 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 

17 09 04 
kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 

09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól 

20  02 01 biológiailag lebomló hulladékok 

20 03 01 
egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési 

hulladékot is 

20 03 03 úttisztításból származó hulladék 

 

 

A kivitelezés során keletkező hulladékok megfelelő, szelektív gyűjtéséről és arra végleges 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégeknek történő átadásig munkahelyi gyűjtőhelyen történő 

tárolásáról gondoskodnak. A hulladékkezelő kiválasztásánál fontos szempontnak tekintik a közelség elvét és 

előnyben részesítik a hulladék (újra) hasznosítását az ártalmatlanítással szemben (biológiailag lebomló 

hulladék, csomagolóanyag hulladék, bontási hulladék egy része). 

A kitermelt földet a fejtési osztályoknak megfelelően elkülönítetten deponálják a felhasználásig. A kitermelt, 

szennyezetlen talaj helyben, a beruházáshoz kapcsolódó rekultiváció során felhasználásra kerül. A fel nem 
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használt mennyiség a területről elszállításra kerül. A kitermelt és helyben nem felhasznált talajfelesleg a 

kitermelés helyén besorolásra kerül a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint és 

hulladékként arra végleges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szakcégnek kerül átadásra. A 

munkálatok során kitermelt, építési-bontási hulladékkal kevert vagy egyéb módon szennyezett talaj 

hulladéknak minősül és a fentiek szerint besorolásra majd átadásra kerül arra végleges hulladékgazdálkodási 

engedéllyel rendelkező szakcégnek. 

 

A kivitelezés során keletkező veszélyes hulladékok: 

 

 

Hulladék 

azonosító kódja 
Hulladék megnevezése 

13 02 08* egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj 

15 01 10* 

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy 

azokkal 

szennyezett csomagolási hulladékok 

15 02 02* 

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

17 05 03*  veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 

17 09 03* 

Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási 

hulladék 

(ideértve a kevert hulladékot is) 

 

A veszélyes hulladékokkal összefüggő tevékenységeket a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint szervezik 

meg. A veszélyes hulladékok keletkezését az elérhető legjobb technika alkalmazásával minimalizálják. 

 

A hulladékokat arra kijelölt helyen, a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet és az 

emberi egészség veszélyeztetését, szennyezését és károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjtik. A 

gyűjtőedényzetet úgy választják meg, hogy az adott hulladék típus fizikai és kémiai hatásainak ellenálljon, 

kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. Az edényzeteket feliratozzák (hulladék azonosító kód 

és megnevezés). 

 

A kivitelezési munkák során keletkező szilárd kommunális hulladékok mennyisége az ott dolgozók számából 

becsülhető. A munkavégzés során a kommunális hulladékok szelektív gyűjtése valósul meg. A gyűjtés 

műanyag zsákokban történik. A kommunális hulladékok elszállítása a közszolgáltató feladata. A kommunális 

jellegű hulladékok nem tartalmazhatnak veszélyes hulladékokat, azokat elkülönítve gyűjtik. 

 

Közvetlen hatásterület hulladék szempontjából a fejlesztési terület, amelyen a hulladék keletkezik, gyűjtésre 

kerül. Ugyancsak a közvetlen hatásterület része a kivitelezés által ideiglenesen igénybe vett felvonulási 

terület, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gyűjtése szükségessé válhat. 

 

A beruházás közvetett hatásterületéhez tartozik az a térség, amely az építésből származó, és az üzemelés 

időszakában keletkező hulladékokat befogadja, illetve a kapcsolódó szállítási útvonalak. 

 

Üzemelés 

Az üzemelés főbb munkafolyamatai: 

 működőképesség fenntartása (pl. útkarbantartás, téli sózás); 

 kapcsolódó létesítmények működése. 
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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. Keletkezhet üzemeltetés során hulladék zöldterület gondozása, útfelület javítása, 

illetve pályatest és az út szerelvényeinek karbantartása, festése, mosása során, valamint elütött állati tetem, 

ami az út üzemeltetőjét terheli. 

 

Határon átterjedő hatások 

A tervezési terület elhelyezkedése miatt, országhatáron átterjedő környezeti hatások nem várhatók, sem az 

építés, sem az üzemelés során. 

 

Előírásainkat a következő jogszabályi helyek indokolják: 

 

Hulladékgazdálkodási szempontból: 

Rendelkező rész 1. pont szerinti előírás a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 

4. §-án alapszik. 

A rendelkező rész 2. pontjában foglalt előírást a Ht. 63. § (1) bekezdése, 12. § (4) bekezdése 31. § (2) és (5) 

bekezdései és a 7. § (1) bekezdése alapján tettük.  

A rendelkező rész 3. pontjában rögzített előírás a Ht. 7. §-án alapszik. 

Rendelkező rész 4-6. pontjaiban rögzített előírásokat a Ht. 1 § (1) bekezdés 23. pontja, 1. § (3) bekezdés e) 

pontja, valamint 8-10. §-ai alapján tettük. 

A veszélyes hulladékok vonatkozásában a rendelkező rész 7. pontjában tett előírás a veszélyes hulladékkal 

kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 1. §-án és a 

Ht. 56. § (1) bekezdésén alapszik. 

A hulladék gyűjtőhelyek vonatkozásában a rendelkező rész 8. pontjában rögzített előírást az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 

29.) Korm. rendelet 1. § d) és e) pontjai alapján tettük. 

A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírást a rendelkező rész 9. pontjában a Ht. 

65. § (1) és (5) bekezdései alapján tettük. 

A nyilvántartások és bizonylatok megőrzési idejére vonatkozó rendelkező rész 10. pontja szerinti előírás a 

Ht. 65. § (4) bekezdésén alapul. A rendelkező rész 11. pontjában rögzített előírás a Ht. 31. § (1) bekezdésén 

alapszik. 

 

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 alapján adta meg nyilatkozatát.  

* 

 

Az érintett szakhatóságokat az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

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

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- 

és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában (vízügy-vízvédelem), 4. pontjában 

(iparbiztonság) valamint a 20. pontjában (bányafelügyelet)  meghatározott szakkérdések tekintetében 

kereste meg a környezetvédelmi hatóság BK/KTF/07412-8/2022. számon. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (iparbiztonság) 35300/4830-1/2022.ált. 

számú szakhatósági állásfoglalását, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízügy-

vízvédelem) 35300/4815-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalását, valamint a Szabályozott 

Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (bányafelügyelet) SZTFH-BANYASZ/12737-2/2022. számú 

szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben, a „Szakhatósági állásfoglalások” fejezetben 

előírtam.  
 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

I. Hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei, az iparbiztonsági szakhatóságok szakhatósági 

állásfoglalásainak indokolása: 



24 

 

 

1. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/4830-1/2022.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásának indokolása: 

 

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

Főosztálya, mint engedélyező hatóság 2022. 11. 03-án megkereste a Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot - mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot (a továbbiakban 

Szakhatóság) a fenti ügyben indult környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárásban, szakhatósági állásfoglalás 

kiadása céljából. 

 

A beérkezett dokumentációt Szakhatóságom megvizsgálta és az alábbiakat állapította meg:  

 

- A környezeti hatásvizsgálat elbírálása során megállapítottam, hogy - a környezeti hatásvizsgálat a 

telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem(ek)ben feltételezett 

súlyos balesetek minden lehetséges károsító hatásának következményeit tartalmazza; 

-  a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekből származó hatótényezők bemutatása 

arányban áll a telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem(ek)ből 

származó, a telepítési helyet esetlegesen érintő károsító hatásokkal; 

- a hatótényezők bemutatása során a környezethasználó a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

baleset értékeléséhez és a vizsgálat tárgyának a hatásokkal szembeni érzékenységéhez a megfelelő 

kiindulási mutatókat, számítási módszereket helyesen alkalmazta; 

- a környezeti hatásvizsgálat a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák 

elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 

61/2012. (XII. 11.) BM rendeletben meghatározott osztályba sorolást, a települési veszélyelhárítási 

tervben meghatározott természeti eredetű kockázatokat figyelembe veszi és a feltárt kockázatok 

károsító hatásainak várható következményeit megfelelően tartalmazza 

 

Fentiekre tekintettel, mivel Ügyfél kérelme az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való 

kitettség tekintetébe jogszabályt nem sért, a környezetvédelmi engedély megadásához hozzájárultam. 

 

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.  

 

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

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

táblázat 4. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. 

§ (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.” 

 

2. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Szolnoki 

Bányafelügyeleti Osztály SZTFH-BANYASZ/12737-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indoklása: 

 

„A Kormányhivatal a BK/KTF/07412-8/2022. sz. levelében az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (további-akban: 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. táblá-zat 20. pontja 

megválaszolása céljából kereste meg a fenti tárgyban a Bányafel-ügyeletet 2022. nov-ember 03-án.  

 

A Bányafelügyelet nyilvántartása alapján megállapította, hogy a tervezési területen szilárd ásványi 

nyersanyag lelőhely nem található. A nyilvántartásban a tervezési területen aktív földtani veszélyforrás nem 

szerepel. 

 

A Bányafelügyelet megvizsgálva a tervezett tevékenységet megállapította, hogy a tevékenység a föld-tani 

környezetre elfogadható maradandó hatást gyakorol. A benyújtott dokumentáció földtani környe-zet 

védelmét szolgáló pontjai (51. SZ. FŐÚT BÁTMONOSTOR ELKERÜLŐ KÖRNYEZETI HA-

TÁSTANULMÁNY; 5. VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOKBECSLÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE; 5.1. TALAJ, 
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FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS FELSZÍNI VÍZ VÉDELME) megfelelőek. Az üzemszerű út-használat a földtani 

közegre elviselhető hatású. A tárgyi tevékenység a földtani közegre veszélyezte-tettséget nem jelent.” 

 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/4815-1/2022.ált. számú (vízügyi-vízvédelmi) 

szakhatósági állásfoglalásának indoklása: 

 

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

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/KTF/07412-8/2022. ügyiratszámú megkeresésében 

a területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a NIF Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 45.) képviseletében eljáró 

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.) megbízásából a VIBORCOMP Kft. 

(1118 Budapest, Bozókvár u. 12.) kérelmére az 51. sz. főút Bátmonostor elkerülő szakasz előkészítése 

kapcsán indult környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban. 

 

Tárgyi beruházást az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.2.117. pontja kiemelt beruházássá, 

a megvalósításhoz szükséges eljárásokat kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. 

 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság a kérelem, és a mellékletét képező 

 https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf9559018436f6164b7bac/ 

3505/4595749436807049462/07412-1-2022_NIF%20Zrt._51%20sz%20f%C5%91%C3%BAt%20B 

%C3%A1tmonostor%20elker%C3%BCl%C5%91%20sz%20el%C5%91k%C3%A9sz%C3%ADt 

%C3%A9se_KHT.zip 

elektronikus tárhelyen rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján az alábbiakat állapította meg: 

 

A tervezett beavatkozás kezdő pontja a 167+576 km szelvényében az Igali 72. csatorna keresztezését 

követően a település északi külterületi szakaszán indul. Vonalvezetés teljeskörűen illeszkedik a település által 

meghatározott rendezési tervben szereplő vonalvezetéshez. A nyomvonal terület érintettség alapján két 

szakaszra bontható, a szakasz eleje zömében mezőgazdasági területeket érint, majd a 2+218 km sz.-től (K2 j. 

körforgalom) a tervezési szakasz végéig erdő területeket szel ketté. A szakasz végszelvénye a 171+770 km 

szelvényben található. 

 

Magassági vonalvezetés 

A magassági vonalvezetés a meglévő terep adottságokat követi. A tervezési terület síknak mondható, a 

vonalvezetés meghatározásnál a burkolat felületére hulló csapadékvíz lefolyását  minden esetben biztosító 

minimális hosszeséseket alkalmaztak. A terepi viszonyok mellett a keresztező út magassági vonalvezetése volt 

meghatározó. A nyomvonal a terephez igazodva zömében 1-2 m magas (3m alatti) töltésen vezetett. 

 

Keresztmetszeti kialakítás 

A műszaki előírásban szereplő útkategóriának megfelelően külterületen – K.IV.A. – 12,00 m 

koronaszélességű utat terveztek. 

- koronaszélesség: 12,00 m 

- burkolatszélesség: 7,50 m 

 

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. 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf9559018436f6164b7bac/


26 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

A tervezett út nyomvonala hidrogeológiai védőövezetet, vízfolyást és magas talajvízszinttel rendelkező 

területet nem érint, ezért földmedrű tározó talpárkok kerülnek kialakításra az út két oldalán. A tervezési 

terület kis felszínesésű, síkvidéki jellegűek, az érintett területek nagyobb része mezőgazdasági művelésű, 

illetve erdő. A tervezett útvíztelenítéshez jelentősebb mértékű terepi hozzáfolyás nem várható.  

A tervezési szakasz elején és végén a tervezett vízelvezető rendszer igazodik a meglévő 51. sz. főút 

talpárkaihoz. 

 

Felszíni vizek: 

A tervezett nyomvonal nem érint, nem keresztez vízfolyást, felszíni vizet. 

Bács-Kiskun megye Területrendezési Terve alapján a tervezési terület nem fekszik rendszeresen belvízjárta 

területen, valamint nagyvízi meder övezetében. A tervezett nyomvonal által érintett területen nincs árvízi 

veszélyeztetettség sem. 

Felszín alatti vizek: 

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

 

Vízbázis védelem: 

Magyarország felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének 2.1. melléklete, valamint az 

Országos Vízügyi Főigazgatóság térképes adatbázisa alapján a vizsgált nyomvonalváltozat felszín alatti 

ivóvízkivétel védőterületét nem érinti. A legközelebbi vízbázis védőterület a Dunafalva Leneskert 

hidrogeológiai B védőterülete kb. 5 km távolságra. 

 

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. 

 

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 szakhatósági állásfoglalás kérés 2022. november 3-án érkezett a vízügyi-vízvédelmi hatóságra. A 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 5. § (1) bekezdés alapján a vízügyi-vízvédelmi hatóság 

ügyintézési határideje a szakhatósági állásfoglalás kialakítására 15 nap, ami 2022. november 18-án jár le.  

A szakhatósági állásfoglalást a vízügyi-vízvédelmi hatóság a fenti ügyintézési határidőn belül 

adta ki. 

 

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

részére történő megküldését.” 

 

 

* 

 

 

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/07412-7/2022. számú levelével – figyelemmel a 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet a kérelem előterjesztésekor hatályos 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – megkereste a 

tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.  

 

A BK/KTF/07412-26/2022. számú megkeresésre Bátmonostori Községi Önkormányzat Polgármestere 

B/138-17/2022. számon az alábbi nyilatkozatot tette: 

„A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a cégrövidített elnevezése: 

NIF Zrt.székhely: 1134 Budapest, Váci út 45., KÜJ: 100 365 768, KTJ: 102 830 104, Cégjegyzék száma: 01-

10-044180, Adószáma: 11906522-2-41, hivatalos elektronikus elérhetősége: 11906522#cegkapu,) által 

meghatalmazott FÖMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 37., Cg. 01-10-

045561, adószám: 13842217-2-41, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 13842217#cegkapu) 

alvállalkozója a VIBORCOMP Kft. (székhely: 1118 Budapest, Bozókvár u. 12., Cg. 01-09-166886, adószám: 

10766323-2-43, cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 10766323#cegkapu) ügyvezetője Bité Pál Endréné 

dr. 2022. október 26. napján - az 51. sz. főút Batmonostor elkerülő szakasz előkészítése tárgyában - a 

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

25.) Korm. rendelet szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása tekintetében alulírott Béleczki 

Mihály, mint Bátmonostor Községi Önkormányzat (szh.: 6528 Bátmonostor, Zrínyi Miklós utca 1., PÍR: 

336554, adószám: 15336550-2-03) polgármestere az alábbiakról nyilatkozom: 

 

a tervezett fejlesztés a helyi építésügyi követelményeknek megfelel, a helyi 

településrendezési tervekkel összhangban van, az építmény vagy a tevékenység a helyi 

önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel. 

 

Nyilatkozatomat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése, valamint Bátmonostor község képviselő-

testületének a település rendezési tervéről, valamint a kapcsolódó helyi építési szabályzatról szóló 13/2002 

(IX. 18.) önkormányzati rendelete alapján adtam ki.” 

 

* 

 

BK/KTF/07412-10/2022. számon, tekintettel arra, hogy a kérelmezett tevékenység a kezelésében lévő védett 

természeti értékeket érinti, az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a 71/2015. (III. 30.) 

Korm. rendelet 39. §-ára, hivatalunk nyilatkozat megadása céljából megkereste a területileg illetékes 

természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot, egyben értesítette a 

közmeghallgatás tartásáról. 

Továbbá hivatalunk BK/KTF/07412-10/2022. számon értesítette az eljárásról az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi 

Igazgatóságot, mint vagyonkezelőt. 

 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az eljárás során DDNPI/2301-3/2022. iktatószámon az alábbi 

nyilatkozatot tette:  

 

„A BK/KTF/07412-10 /2022 számú, Bátmonostor elkerülő út építése ügyében érkezett megkeresésükre 

válaszolva az alábbi természetvédelmi kezelői nyilatkozatot adjuk:  

 

˗ A tervezett tevékenység védett természeti illetve Natura 2000 területet nem érint.  

 

˗ A környezeti hatásvizsgálati anyagban említett pusztai meténg (Vinca herbacea) kisebb állománya 

érintett az építés során, a mellékelt térkén alapján az állomány a munkavégzéssel érintett terület 

peremén helyezkedik el. Javasoljuk, hogy amennyiben a kivitelezés technológiája ezt lehetővé teszi, a 
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védett növények előfordulási helyén építési tevékenységet ne végezzenek. Ha ez nem lehetséges, 

akkor javasoljuk az egyedek átültetését, lehetőleg a megszüntetett élőhely közelébe.” 

 

 

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság az eljárás során 2451-003/2022. iktatószámon az alábbi nyilatkozatot 

tette:  

 

„A BK/KTF/07412-10/2022. iktatószámú levelében értesítette az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, 

hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (NIF Zrt., székhely: 1134 

Budapest, Váci út 45.) által meghatalmazott FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (székhely: 1024 Budapest, 

Lövőház utca 37.) alvállalkozója a VIBORCOMP Kft. (székhely: 1118 Budapest, Bozókvár u. 12.) 

ügyvezetője Bite Pál Endréné dr. 2022. október 26. napján – az 51. sz. főút Bátmonostor elkerülő szakasz 

előkészítése tárgyában – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására 

irányuló kérelmet terjesztett elő hatóságuknál. A teljes eljárás szabályai szerint folyamatban lévő ügyben 

egyben lehetőséget biztosított az igazgatóságnak, hogy azzal kapcsolatban nyilatkozatot tegyen.  

 

A megkeresésükben szereplő linken keresztül rendelkezésünkre bocsájtott környezeti hatásvizsgálati 

dokumentáció alapján vízügyi ágazati szempontból, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság az alábbi 

nyilatkozatot adja:  

 

Vízgyűjtő-gazdálkodás  

 

Magyarország kormánya a 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozata elfogadta az ország felülvizsgált, 2021. 

évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervét és a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet 21 § (2) bekezdése alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 

2022 évi 23. számában közzétette. Az OVGT az EU Víz Keretirányelvével összhangban a vizek jó állapotának 

elérését/megtartását tűzte ki környezeti célállapotként. 

 

Felszín alatti víz  
A tervezett beruházás, illetve annak esetleges hatásai az 1-16 Felső-Bácska vízgyűjtő-gazdálkodási alegység 

területén helyezkedik el, a környezetében található tajalvízadó földtani képződményei az sp.1.15.1 jelű 

Duna-Tisza közi hátság – Duna-vízgyűjtő déli rész sekély porózus víztest részét képezik, amely 

Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervének (VGT3) állapotértékelése során mennyiségi 

szempontból „gyenge (FAVÖKO)” minősítésű a felszín alatti víztől függő ökoszisztémák állapota miatt, 

kémiai szempontból pedig „jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (NO3)” értékelést kapott a területen 

detektált diffúz eredetű nitrát szennyezés miatt.  

A VGT2 célkitűzései között szerepel a felszín alatti vizek jó (mennyiségi és minőségi) állapotának elérése és 

megtartása. Ennek megfelelően gondoskodni kell arról, hogy sem a kivitelezés, sem a későbbi üzemeltetés 

során a felszín alatti víztestet szennyezés ne érhesse. A felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése 

érdekében kerülni kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekedni kell a felszín alatti vizek védelméről 

szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartani ezen rendelet 

előírásait.).  

 

Felszíni víz  
A tervezett nyomvonal módosítással érintett útszakasz igazgatóságunk vaqyonkezelésében lévő felszíni 

vízfolyást nem érint.  

 

Vízbázisvédelem  
A tervezett út nyomvonala nem érint hatósági határozattal kijelölt vízbázisvédelmi területet.  

Az 51. sz. főút Bátmonostor elkerülő szakaszának kiviteli tervezése során az út mellett kialakításra kerülő 

csapadékvízelvezető árkok tervezésekor figyelembe kell venni a területre jellemző maximális talajvízszint 

adatokat annak érdekében, hogy a szikkasztás feltételei adottak legyenek.  

 

Tájékoztatom egyben, hogy tárgyi környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelem 

alapján indult közigazgatási hatósági eljárás kapcsán, a Bátmonostor Községi Önkormányzat (6528 



29 

 

Bátmonostor, Zrínyi M. u. 4. szám) épületében 2022. december 8. napján 10:30 órától tartandó 

közmeghallgatáson, az Igazgatóság más irányú elfoglaltsága miatt rész venni nem tud, viszony kéri az 

eljáráson készült jegyzőkönyv egy példányának szíves megküldését.” 
 

 

* 

 

 

A környezetvédelmi hatóság a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § - 10. §-ban foglaltak alapján az 

alábbiak szerint biztosította a nyilvánosság bevonását az eljárásba: 

 

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás 

feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, a tényállás tisztázása volt szükséges, szakhatósági és egyéb 

megkeresések voltak szükségesek), a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján a 2022. 

november 3. napján kelt, BK/KTF/07412-3/2022. számú levélben tájékoztatta az ügyfeleket a teljes eljárás 

ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a környezetvédelmi 

hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

 

A környezetvédelmi hatóság a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (1)-(3) bekezdésének megfelelően 

2022. november 3. honlapján közzétette a környezeti hatásvizsgálati eljárás megindítására vonatkozó és a 

közmeghallgatás tartásáról szóló, BK/KTF/07412-5/2022. számú közleményt, ezzel egyidejűleg azt 

megküldte Bátmonostor település jegyzőjének, aki 2022. november 4. napjától Bátmonostori Községi 

Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján, valamint a helyben szokásos módon közzétette. 

 

A közmeghallgatásról hivatalunk értesítette az érdekelt szakhatóságokat, az érintett önkormányzatot, a 

Kormányhivatalok szakkérdések vizsgálatába bevont osztályait, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalát, a 

környezethasználót és tervezőjét. 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (8) bekezdése szerint észrevételeket a közmeghallgatás 

időpontjáig a környezetvédelmi hatósághoz vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési 

önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani. 

 

A közmeghallgatásra 2022. december 8. napján (csütörtök) 10:30 órától, a Bátmonostor Községi 

Önkormányzat 6528 Bátmonostor, Zrínyi M. u. 4. szám alatti épületének házasságkötő termében került sor. 

 

A közmeghallgatáson a tervező, beruházó és a hatóság – jelenléti íven szereplő – képviselőin kívül, az 

érinette nyilvánosság (6 fő) jelent meg. 

A jelenlévők a környezetvédelmi hatóság által lefolytatott eljárásról és a tervezett beruházásról szóló 

tájékoztatást meghallgatták, ezt követően a környezetvédelmi hatóság biztosította a közmeghallgatáson a 

megjelentek rézsére a kérdések feltevésének és az észrevételek megtételének a lehetőségét.  

 

A közmeghallgatásról készült hangfelvételt hivatalunk a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (9) 

bekezdése alapján, elektronikus úton 2022. december 8. napján, BK/KTF/07412-31/2022. számon 

közzétette. 

 

AZ ÉRINTETT NYILVÁNOSSÁG ÉSZREVÉTELEINEK ÉRTÉKELÉSE ÉS ÖSSZEFOGLALÁSA: 

 

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

(XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (1)  A környezetvédelmi hatóság az érintett nyilvánosságtól, a megkeresett 

szervektől, valamint a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás során kapott, a környezeti hatások 

értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben megvizsgálja. 

 

A hozzászólások, kérdések 3 fő témakörbe csoportosíthatók: 

- Bátmonostort elkerülő út pontos nyomvonala 

- Fakivágással érintett felvonulási terület mérete (szélesség tekintetében) 

- Várható további tervek elkészítése és az út kivitelezésének tervezett határideje 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500314.kor#lbj116ide279
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A tervezett elkerülő út pontos nyomvonala 

A környezeti hatástanulmány készítői részéről elhangzott, hogy a nyomvonal kiválasztásánál az illetékes 

szakhatóságok véleményét kikérték – figyelembe véve a természetvédelmi érintettséget is – ezek után a 

tervzsűri döntése alapján egyértelműen a környezeti hatásvizsgálati dokumentációban vizsgált nyomvonalra 

(K-i nyomvonal változat) esett a választás. A nyomvonal lakóépületektől távol halad. A meglévő úthálózatot 

igyekeztek felhasználni. Ahol arra lehetőség volt meglévő utak nyomvonalára helyezték rá a tervezett 

nyomvonalat. A pusztai meténg darabszámát a tényleges élőhely ismeretében fel fogják mérni. Továbbá a 

tanulmány készítői részéről elhangzott, hogy a terv készítésénél figyelembe vették a tervezett nyomvonallal 

párhuzamos földutak nyomvonalát, az ingatlanok megközelíthetőségét biztosítani fogják a kivitelezést 

követően is. A földutak funkciójukat a jövőben is meg fogják tartani, azonban kisebb korrekciók 

szükségesek. 

 

Az érintett település képviselői részéről felmerült, hogy tervezett nyomvonal pontosan mely tanyák 

közelében, mely erdőterületeket fogja érinteni. 

László István mezőőr Hurtony István kérésére ismertette a kivetítőre kivetített térképen a nyomvonal területi 

érintettségét, kifejezetten az erdőterületek érintettségét kirészletezve.  

Hurtony István kérdésére Polgármester Úr elmondta, hogy a kerékpárút nem ennek a tervnek a része, de a 

jövőben azt is tervezik megvalósítani. 

 

Fakivágással érintett felvonulási terület mérete (szélesség tekintetében) 

László István részéről kérdésként elhangzott, hogy milyen széles lesz a felvonulási terület. 

 

A környezeti hatástanulmány készítői válaszában elhangzott. hogy várhatóan 9 ha erdőterület 

igénybevételével lehet számolni. Az út szélességének tervezésénél a megrendelő által támasztott műszaki 

követelményeket vették figyelembe, azaz 12 méter széles koronájú utat kell építeni. Ezen kívül a 

csapadékvíz elvezetés kivitelezését is el kell végezni, ezekkel a párhuzamos létesítményekkel is számolva 

20-25 méter széles sávot fog érinteni a felvonulási terület. Ez nem azt jelenti, hogy a tervezett út teljes 

nyomvonalában 20-25 méter széles sávbam mindent le kell tarolni, az útépítés technológiájának 

kiválasztásánál törekedni fognak a minél kisebb sáv igénybe vételére. 

 

 

Várható további tervek elkészítése és az út kivitelezésének tervezett határideje 

A lakosság és Polgármester Úr részéről kérdésként elhangzott, hogy mikor fogják a kisajátításokat elkezdeni 

és mikorra készül el az út. 

A NIF Zrt. részéről Keszei Zoltán elmondta, hogy a jelenlegi tanulmány terv elfogadását (várhatóan az idei 

évben a környezetvédelmi engedély kiadásával megtörténik) követően fogják a további tervezési fázisokat 

kiírni. 2023. januártól a NIF Zrt. beleolvad a Közlekedési és Építési Minisztériumba. A közbeszerzési eljárás 

előkészítése és lefolytatása után lehet a tervezést folytatni, melyek a szükséges források rendelkezésre állása 

esetén is minimálisan 2,5 évet vesznek igénybe. A kisajátítások és az út tényleges kivitelezése ezután 

kezdhető meg. 

 

A hatástanulmány kidolgozóinak, a feltett kérdésekre, hozzászólásokra adott válaszát a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból 

elfogadja, a kedvezőtlen környezeti hatások mérséklését biztosító előírásokat megtette. 

 

A fenti tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása során megküldött iratokat (a 

környezetvédelmi hatóság megkeresésére megküldött szakhatósági állásfoglalásokat, szakkérdés vizsgálatára 

vonatkozó nyilatkozatokat, hiánypótlásként megküldött iratokat, valamint egyéb nyilatkozatokat, 

tájékoztatásokat, észrevételeket és arra adott válaszokat stb.) a környezetvédelmi hatóság a nyilvánosság 

számára elérhetővé tette a honlapján. 

(http://bkmkh.hu/kornyezetvedelmi_termeszetvedelmi_es/kozlemenyek/) 

 

Az eljárás során ügyféli jogállás megállapítását nem kérelmezték. 
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VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

 

ORSZÁGHATÁRON ÁTTERJEDŐ KÖRNYEZETI HATÁS 

 

A tervezési terület elhelyezkedése miatt, országhatáron átterjedő környezeti hatások a dokumentáció alapján 

nem várhatók, sem az építés, sem az üzemelés során. 

 

FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME 

 

Építés 

A kivitelezési időszak negatív hatásait a beruházás területfoglalása, a földmunkák nagyságrendje, a 

fokozottan, illetve kiemelten érzékeny területek és vízbázisok érintettsége jelentik. 

A beruházás kapcsán a talaj minőségi romlása és felületi csökkenése elkerülhetetlen, az útpálya és 

kapcsolódó létesítményei által elfoglalt terület az infrastrukturális létesítmény része lesz. A tervezett 

nyomvonal mezőgazdasági területet, gyep- és erdőterületet, valamint meglévő és tervezett gazdasági területet 

érint. Az elkerülő út hossza 5.075 m. A területfoglalás negatív hatását enyhíti, hogy az építéshez viszonylag 

keskeny területsáv (tervezett koronaszélesség: 12 m) igénybevételére kerül sor. 

A beruházás által igénybe vett területek, felvonulási és deponálási területek végleges, illetve időleges 

művelés alóli kivonásához a területileg illetékes földhivataltól kell engedélyt kérni. 

Ezeken a helyeken a felső humuszréteget le kell termelni a humuszgazdálkodási terv alapján, majd 

szelektáltan ideiglenes depóniákban kell tárolni, és a kivitelezés során kerülhet felhasználásra. 

A kivitelezés során, a nagytömegű munkagépek következtében a talaj tömörödik. A talaj tömörödés mértékét 

a munkaterület kiterjedésének csökkentésével lehet minimalizálni, amit a szükséges mértékűnél szélesebb 

letaposás kerülésével, valamint a munkagépek minél rövidebb idejű terhelő hatásával és munkaszervezéssel 

lehet elérni. Az építkezés befejezését követően a létesítmény építése során felvonulási területként 

igénybevett talajt rekultiválni kell (talajlazítással). 

A munkagépek rendszeres karbantartásáról arra alkalmas telephelyen - a környezetszennyezés elkerülése 

érdekében - gondoskodni kell. A területen a munkagépek javítása, karbantartása, valamint tisztítása tilos. 

Talajvédelmi szempontból légvezeték, földkábel és gázvezeték kiváltása többlet területfoglalással, 

földmunkával jár. A távvezetékek átépítése következtében a beavatkozással érintett nyomvonal szakaszok 

mentén szállítási és vezetékhúzási tevékenységet fognak végezni, ami nyomán taposási kár keletkezik. A 

kivitelezés során a kialakítandó oszlophelyek mellett nagy tömegű munkagépek elhaladásával, ennek 

következtében kedvezőtlen mértékű talajtömörödéssel kell számolni. A földkábel és gázvezeték fektetése 

során munkagödör kerül kialakításra, majd feltöltésre. A beavatkozásnak ez által a vezetékek 

nyomvonalában van közvetlen hatása a talaj szerkezetére. 

A beruházáshoz kapcsolódó közműkiváltások többlet területfoglalással járnak.  

A munkaterületeken az esetleges havária helyzeteket leszámítva talajszennyezéssel nem kell számolni. A 

talaj szennyezése a kivitelezés során a munkafolyamatokban részt vevő munkagépek, berendezések, szállító 

járművek balesete, meghibásodása esetén jöhet létre, amikor üzemanyag vagy hidraulika olaj kerül a talajra. 

A tervezett nyomvonalon és a szállítási útvonalakon havária esetén a szennyeződésből származó károsító 

hatások túlléphetnek a közvetlen hatásterület határán. A földtani közeg közvetett szennyezése vizek (pl. 

havária következtében szennyeződött felszín alatti víz) közvetítésével történhet. Havária esetekre a 

kivitelezőnek, majd üzemelés során a kezelőnek megfelelő havária tervvel kell rendelkeznie. 

 

A létesítmény üzemelésének és üzemeltetésének hatásai 

Üzemelés során a talaj szennyeződése elsősorban a közúti közlekedés emissziói, a levegőből kiülepedő 

poron megkötött szennyezőanyagok, és az út mentén olajosan szennyeződő porszemcsék következtében 

léphet fel. Ilyenek a kopásanyagok, kenőanyagok, benzin-, dízelcseppek, téli sózásból származó lé, ülepedő 

por. Normál működés esetén ezek az anyagok a csapadékkal kerülnek le az útpályáról, és az út melletti padka 

és árok fogja fel. 

A várható szennyezők CH származékok és nehézfémek kismértékben a talajba szivárognak, azonban 

szakirodalmi és kutatási eredmények alapján a szennyezőanyagok a talaj felső 30 cm vastag rétegében 

megkötődnek, illetve a csapadékkal az árokba mosódó szennyezések talajszemcsékhez kötődve vékony 

iszapréteg formájában lerakódnak. A beszivárgó szennyező anyagokat a növényzet gyökérzónában élő 
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biofilm bontja le. A burkolatlan földmedrű árkok CH származék eltávolítása  70-80 %-os hatásfokú alacsony 

csapadékmennyiség esetén. Ez azt jelenti, hogy a befogadóba érve a mennyiségük elhanyagolható. 

A forgalom hatására diffúz jelleggel kicsapódó légszennyező anyagok koncentrációja felhígul és az út 

melletti területeken már nem fejt ki jelentős hatást. 

Az üzemeltetés során a téli síkosság-mentesítés szintén szennyezheti beszivárgás útján a talajt, illetve a 

felszín alatti vizeket. Az esetlegesen felhalmozódó sómennyiség megváltoztatja a talaj pH értékét és 

tápanyag összetételét, a talaj szikesedését idézi elő, valamint rossz vízvezetésű talajokon a növényzet 

károsodását okozhatja. Ennek kockázatát jelentős mértékben csökkenti, hogy e károsító hatás viszonylag 

rövid ideig, jellemzően az út tengelyétől számított 10-15 m-es sávon belül jelentkezik, az út szélétől 

távolodva csökkenő koncentrációban. 

Az ÁAK Zrt. gyorsforgalmi utak kapcsán 2008 augusztusában vizsgálatot végeztetett, mely az útpadka 

talajának minőségét célozta meg, valamint azt, hogy ezt a minőséget mennyire befolyásolják a téli 

fagymentesítés céljából az úttest felületére kijuttatott anyagok. A vizsgálat azt állapította meg, hogy a 

kloridok felhalmozódása még a gyorsforgalmi utak menti mintákban sem jellemző. 

A megfelelő víztelenítési megoldások hivatottak biztosítani, hogy minél kevesebb só tudjon pangó vízi 

körülmények között felhalmozódni és a lemosódó vizek biztonságosan elvezetésre kerüljenek. 

Az üzemelés során a szennyezés nagysága elsősorban a haváriák, tehergépkocsik balesetével kapcsolatban 

lehet számottevő. 

A tervezett útszakaszon és a szállítási útvonalakon havária esetén a szennyeződésből származó károsító 

hatások túlléphetnek a közvetlen hatásterület határán. A talajok közvetett szennyezése vizek (pl. havária 

következtében szennyeződött talajvíz, illetve szennyezett felszíni víz) közvetítésével történhet, a hatásterület 

nehezen becsülhető. 

 

Felhagyás  

Esetleges felhagyás esetén a bontási és rekultivációs munkálatok földtani közeget terhelő hatása megegyezik 

az építési fázis hatásaival. 

 

Havária esetek vizsgálata 

A kivitelezés során szennyezés a munkafolyamatokban részt vevő munkagépek balesete, meghibásodása 

esetén jöhet létre, amikor üzemanyag vagy hidraulika olaj kerül a talajra. A rendkívüli helyzetek megelőzését 

szolgálja, a technológiai fegyelem betartása, a megfelelő műszaki állapotú munkagépek használata. A 

munkagépek rendszeres műszaki ellenőrzését elvégzik. 

Egy esetlegesen bekövetkező havária esetén a szennyeződés terjedése ellen azonnali intézkedéseket tesznek. 

Az építés során esetlegesen bekövetkező káresemények kezeléséről a kidolgozott havária terv szerint járnak 

el. A dolgozók számára oktatást tartanak, mely bemutatja az olajszennyezés megakadályozásának és 

felszámolásának módszereit. 

Szennyezés esetén a területen dolgozók értesítik a művezetőt. Az elfolyt szennyező anyagokat az átitatott 

közeggel (talaj) együtt zárt tároló edénybe gyűjtik és a 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet előírásai alapján 

kezelik. A művezető ellenőrzi a szennyezőanyag, szennyezett talaj lehetőleg maradéktalan felszedését, a 

szennyezett felületek megtisztítását. A munkavezető a fél liter veszélyes anyag vagy annál nagyobb 

kiömléssel járó eseményt dokumentálja. 

A munkagépek és anyagszállító gépjárművek váratlan meghibásodása esetén a kifolyó olaj felszedésekor 

keletkező olajos felitató anyagot (pl. homok, föld) veszélyes hulladékként kezelik és átadják ilyen hulladék 

átvételére engedéllyel rendelkező vállalkozás részére. 

A kivitelezés során, a munkaterületen olajfelszívó anyagot, az olajos hulladék összegyűjtésére alkalmas 

eszközt és tározó edényzetet biztosítanak a kivitelezőnek. 

Az esetleges haváriák bekövetkezésekor a területileg illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatóságot értesítik. 

Üzemelés során a veszélyes árut szállító járművek közúti balesete következtében veszélyes áru kerülhet az 

útburkolatra, vagy az út környezetébe. A veszélyes áruk szállítását nemzetközi egyezmények szabályozzák, 

amelyek rögzítik az ilyen esetekben szükséges lépéseket is (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról 

szóló Európai Megállapodás, ADR (Accord Dangreuses Route, továbbiakban: ADR). Belföldi szállításokra 

történő alkalmazását a 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet írja elő. 

Veszélyes anyag szállító járművek közül gyakoriak az üzemanyagszállító járművek, amelyekkel esetlegesen 

bekövetkező havária esetén hasonlóképpen járnak el, mint a fentebb részletezett építés során esetlegesen 

bekövetkező káreseményeknél. 
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Havária esetben biztosítják a szennyező anyag tovább terjedésének megakadályozását a szennyezés 

lokalizálásával.  

 

TERMÉSZETVÉDELEM 

 

A beruházással érintett ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területet és Natura 2000 területet, 

nyilvántartott természeti területet nem érintenek. Azonban a nyomvonal érinti pusztai meténg (Vinca 

herbacea) élőhelyét. 

 

LEVEGŐVÉDELEM 

 

Építés 

A dokumentációban leírtak szerint a tervezés jelenlegi fázisában nem ismert, hogy a tervezett fejlesztést 

milyen gépparkkal és milyen ütemezés szerint kívánják megvalósítani. Továbbá nem ismert, hogy az 

anyagnyerőhelyeket és a humusz elhelyezésére szolgáló területeket, illetve az egyes keverőtelepeket, a 

munkagépek tárolására szolgáló telepeket hol kívánják kialakítani. A tehergépjárművek várhatóan az épülő 

útpálya nyomvonalán, valamint a meglévő 51 sz. főúton közelítik meg a tervezési területet. Az 

anyagnyerőhelyeken kibányászott homokot, kavicsot deponálás nélkül, bányanedves állapotban rakodják és 

szállítják. 

 

A nyomvonal területi érintettség alapján két szakaszra bontható, a szakasz első fele leginkább 

mezőgazdasági területeket, másik része a 2+218 km sz.-től erdő területeket érint. A tervezett útszakasz teljes 

hosszában külterületen halad keresztül. 

 

Az építési munkák során a környezet porterhelésének átmeneti növekedésével kell számolni, mivel a 

területfoglalás, tereprendezés, alapozási és egyéb földmozgatással járó munkálatok ideiglenes kiporzással 

járnak. A porszennyezés csökkentése érdekében a szállítást zárt vagy ideiglenes takarású konténerben, illetve 

fedett tehergépkocsikkal végzik, a szállításra használt útvonalakat és a deponált földanyagot rendszeres 

időközönként locsolják.  Az építés során a tervezett nyomvonalhoz a legközelebbi bányák nyersanyagát 

használják, illetve a szállításokat a már megépült nyomvonalon, vagy főúton, lehetőség szerint a települések 

elkerülésével végzik. 

 

A munkagépek – 1 db homlokrakodó, 1 db kotrógép, 1 db henger – és 2 db tehergépkocsi várható 

kibocsátása a földmunka fázisában, napi 8 óra üzemidővel számolva: 

 

Légszennyező anyag kibocsátás (kg/óra) 

Szén-monoxid Szén-hidrogének + Nitrogén-oxid Részecske (PM) 

817 835 5,2 

 

A dokumentációba foglaltak szerint az építés alatti levegőminőség romlás kismértékű, minden munkafázis 

esetében ideiglenes, rövid ideig jelentkezik. 

  

Hatásterület 

A kivitelezés során elsősorban az alapozáshoz kapcsolódó földmunkákból származó porfelverődés okoz 

levegőterhelést. A földmunkák fázisában földműépítést és hidraulikus útalapozást végeznek, melynek során a 

felhasznált (föld) anyagok porterhelésével kell számolni.  

Az építés hatásterületét a durva földmunkák felületi porterhelésének nagyságából és a munkagépek által 

kibocsátott károsanyag mennyiségéből határozták meg, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 2. §, 12c) bekezdés a) pontja szerint, mely szálló por (PM10) 

vonatkozásában 157 m. 

A dokumentációban foglaltak szerint a hatásterület Bátmonostor települést érinti, a hatásterületeken belül 

lakó- és gazdasági épületek, mezőgazdasági épületek, erdő, mezőgazdasági terület, utak, valamint egyéb 

növényzettel borított területek találhatók. A legközelebbi védendő épület (tanya) az út tengelyétől 131 m-re a 

Bátmonostor, Mátyás király utca 117. szám (781/1 hrsz.) alatt helyezkedik el. 
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Az építés fázisában átlagos meteorológiai körülmények között, levegővédelmi intézkedések nélkül, a durva 

földmunkák idején a legközelebbi védendő épület távolságban a szálló por (PM10) levegőterheltségi szintje 

26,3 μg/m
3
 [szálló por (PM10) alap levegőterheltségi szint: 19,1 μg/m

3
, felületi porterhelés és a munkagépek 

kipufogógáz porterhelése: 7,2 μg/m
3
]. A szálló por (PM10) 24 órás egészségügyi határérték (50 μg/m

3
) 

teljesülésének távolsága 42,6 m. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a legközelebbi védendő épület távolságában átlagos meteorológiai 

körülmények között, a durva földmunkák fázisában a szálló por (PM10) értéke várhatóan levegővédelmi 

intézkedések nélkül sem haladja meg a 24 órás egészségügyi határértéket  

 

Az üzemelés alatti hatásterület lehatárolást a közúti forgalom károsanyag-kibocsátása alapján, az Lvr. 2. §, 

14. bekezdés a) pontja szerint határozták meg, nitrogén-oxid kibocsátás tekintetében, mely 47 m-en belül 

teljesül. 

 

Felhagyás  

Esetleges felhagyás esetén a bontási és rekultivációs munkálatok levegőterhelő hatása megegyezik az építési 

fázis hatásaival. 

 

Havária 

Az üzemeltetés során haváriából adódó levegőterhelés elsősorban a veszélyes áruszállítás esetén fordul elő. 

A tervezett nyomvonalszakaszokon, üzemelés során a veszélyes árut szállító járművek közúti balesete, 

illetve tűzesetek következtében keletkezhetnek légszennyező anyagok. Levegővédelmi szempontból a 

rendkívüli események közvetlen hatásterületét alapvetően a szállított anyagok fajtája, mennyisége, valamint 

az aktuális meteorológiai jellemzők határozzák meg. 

 

Éghajlatváltozás 

A dokumentáció vizsgálja a tevékenység és az éghajlatváltozás kapcsolatát. A tevékenység éghajlati 

hatásokkal szembeni érzékenysége a hőségnapok (napi maximum ≥ 30 °C) számának és a hőhullámos napok 

(napi középhőmérséklet > 25 °C) számának növekedése tekintetében magas. A tervezett nyomvonal 

helyszíne a hőségnapok számának és a hőhullámos napok számának, valamint az erdőtüzek gyakoriságának 

növekedése szempontjából magasan kitett.  

A hőmérséklet emelkedése dilatációs mozgásokat, az útburkolaton felületi repedéseket, nyomvályúkat 

idézhet elő, melynek az útpálya süllyedését, beszakadását, az alacsonyan fekvő útszakaszok elöntését 

okozhatja. A hőmérséklet növekedés hatásaival szembeni alkalmazkodás lehetséges módja merevebb 

kötőanyagok, megfelelő (magas hőmérsékletet elviselő) bitumentípusok alkalmazása. Hirtelen lezúduló 

nagyobb mennyiségű csapadék ellen a kopóréteg vízáteresztő képességének minimalizálásával, illetve a 

pályaszerkezeten belüli vizek megfelelő elvezetésével (lejtés, árok, alagcsövek) védekeznek.  

 

Üvegházhatású gázkibocsátást a kivitelezési munkák, illetve az üzemelés okoznak. Az újonnan kiépülő 

nyomvonalszakaszok területfoglalásával csökken a biológiailag aktív kiegyenlítő felületek (erdők, 

mezőgazdasági területek nagysága), amely közvetve kedvezőtlenül hat az éghajlatváltozásra. 

 

A kivitelezés során 16.409,32 tonna CO2 kibocsátás várható, mely a kivitelezés időtartamától függően több 

évre eloszlik. A beruházás megvalósulása esetén a tervezett elkerülő út és a meglévő úthálózat együttes éves 

CO2 kibocsátása megközelítőleg 1.190,0 tonna/év, míg a meglévő és tervezett úthálózat üzemelését 

együttvéve a referencia állapothoz képest évente megközelítőleg 8,96 tonna CO2 többlet kibocsátás várható.  

 

 

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

 

A tervezett beruházás tárgya az 51. sz. főút meglévő nyomvonalának Bátmonostor település elkerüléséhez 

kapcsolódóan új nyomvonalra történő áthelyezése. A fejlesztés Bátmonostor község közigazgatási területét 

érinti.  

A tervezési terület és a hozzá legközelebb található védendő létesítmények a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet [a 

továbbiakban: 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 3. sz. melléklete szerint gazdasági és 
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zöldterület besorolásúak. Ezen kívül a beruházási terület környezetében falusias, illetve kertvárosias 

lakóterületek is találhatók. Jelen projekt keretein belül a tervezési területen védendő funkciójú épületek nem 

kerülnek elhelyezésre. 

A tervezett útépítéshez legközelebb eső egyetlen védendő épület a Bátmonostor, Mátyás király u. 117. szám 

alatti tanyaépület, amely az úttól mintegy 131 m távolságban található „Lke” jelű kertvárosias lakóterület 

övezetben. A jelenlegi állapot szerint a tervezett elkerülő út közvetlen környezetében nincs védendő 

épület, illetve terület. 
 

A környezeti hatásvizsgálati dokumentációban a létesítmény közvetlen hatásterülete a környezeti zaj és 

rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. 

(X. 29.) Korm. rendelet] 5., 6. és 7. § előírásai szerint került bemutatásra. A közvetlen hatásterület 

lehatárolását az aktualizált forgalmi adatok alapján a 2036. évre vonatkozó távlatban várható éjszakai 

zajterhelési értékből számítással állapították meg. A közvetlen hatásterületet minden esetben az éjjeli 

időtartamra határozták meg, a zajforrások magasságának és a védendő létesítmények elhelyezkedésének 

figyelembe vételével. Nappal az éjjelinél kisebb hatásterület határolható le, ezért annak bemutatásától a 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján eltekintettek. 

A számítások alapján a tervezett elkerülő út mentén a vonatkozó zajterhelési határértékek 12 m távolságban 

teljesülnek, a hatásterület kiterjedését jellemző várható legnagyobb távolságot 89 m-ben határozták meg. 

 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a tervezett létesítmény hatásával érintett terület azon része tekinthető a 

kapcsolódó utak hatásterületének, amelyen a tervezett létesítményhez kapcsolódó járműforgalom járulékos 

zajterhelést vagy zajterhelés-változást okoz. Ilyen útszakasz jelen esetben az 51. sz. másodrendű főút. A 

jelenlegi állapotban a zajtérképezéssel meghatározott zajterhelési értékek a közvetett hatásterület 

környezetében lévő kertvárosias, falusias lakóterületeken, valamint a gazdasági területen elhelyezkedő 

védendő létesítményeknél nappal nem, míg éjjel 0,4 – 3,1 dB-el lépik túl a jogszabályban meghatározott 

határértéket. 

 

Az építési szállítás zajvédelmi hatásterületét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. §-ában meghatározottak 

szerint vizsgálva a dokumentáció megállapítja, hogy az építési szállítás zajvédelmi hatásterülete az 

anyagnyerő és aszfaltkeverő telepekig tart. A szállítás a tervezési területet a meglévő 51. sz. főúton, valamint 

az épülő útpálya nyomvonalán fogja megközelíteni. Tárgyi megközelítő utak környezetében a szállítási és 

fuvarozási tevékenység várhatóan nem okoz 3 dB-nél nagyobb mértékű járulékos zajterhelés változást. 

 

A kivitelezési munkálatok végzésére a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) kerül sor. Az elkerülő 

útszakasz építése során a környezeti zajforrások az építési technológia, a munkagépek, a rakodási műveletek 

és a szállítási forgalom. Mivel a kivitelező és az építés alatt alkalmazni kívánt géppark jelen tervfázisban 

nem ismert, a dokumentáció az építési zajterhelést szakirodalmi, műszaki adatok és korábbi zajmérések 

alapján becsléssel mutatja be. A becslés alapján a védendő környezetben nem várható határértéket 

meghaladó zajterhelés. 
 

További zajterhelést jelent az építkezési munkálatok alatt az anyagszállító gépjárművek elhaladása. A 

szállítás a tervezési területet az esetek túlnyomó részében az épülő útpálya nyomvonalán, valamint a 

meglévő 51 sz. főúton fogja megközelíteni. A szállítások szervezése során megoldható, hogy a töltésanyagot 

beszállító járművek visszfuvarként szállítsák el a bevágásból kitermelt anyagot, így utóbbi szállítása külön 

környezeti terhelésként nem jelentkezik. 

A kivitelezés alatt a tervezési területre irányuló forgalom nagysága óránként 2-3 tehergépkocsi. Az éjszakai 

szállítások elkerülésével várhatóan nem kell jelentős zajnövekedésre számítani. A megközelítő utak 

környezetében a szállítási és fuvarozási tevékenység várhatóan nem okoz 3 dB-nél nagyobb mértékű 

járulékos zajterhelés változást, így a szállításhoz kapcsolódóan hatásterület nem határolható le. 
 

A hatásvizsgálati dokumentáció az elkerülő útszakasz üzemelése során a tervezett összekötő út 

környezetében lévő védendő lakóterületek és lakóépületek tekintetében megállapítja, hogy a közvetlen 

hatásterületen nincs védendő funkciójú épület, távlati állapotban nappal 5,6 dB-el, éjjel 5,7 dB-el csökken 

a zajterhelés a tervezett elkerülőhöz legközelebb eső védendő funkciójú épületnél a jelenlegi állapothoz 

képest. 
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A közvetett hatásterület (az összekötő út megvalósulása esetén a forgalomváltozással érintett útszakaszok 

környezete) esetében az 51. sz. másodrendű főút környezetében csökken a zajterhelés. A közvetett 

hatásterületen, nappal 4,9 - 10,3 dB-el, éjjel 5,0 - 10,7 dB-el csökken a zajterhelés mértéke a jelenlegi 

állapothoz képest. 
 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a közvetlen hatásterület vizsgálata alapján nem várható a 

jogszabályban meghatározott határértékek túllépése, így zajvédelmi intézkedésre nincs szükség. A 

közvetett hatásterületre vonatkozóan távlatban a meglévő 51. sz. főút forgalma csökkenni fog, mivel a 

jelenlegi forgalom egy része a tervezett elkerülő útra kerül. A tervezett elkerülő út megépülése esetén, a 

közvetett hatásterületen jelentős zajterhelés csökkenés várható, ami a meglévő 51. sz. út környezetében 

lévő lakott területek számára kedvező. 
 

Rezgésvédelmi szempontból a dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezési területen, illetőleg 

annak környezetében az épületekben a rezgésterhelés nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM 

együttes rendelet 5. sz. melléklete szerinti határértékeket, a vonatkozó rezgésterhelési értékek <5 m 

távolságon belül teljesülnek.  

Az építés alatti rezgésterhelés a lakóépületek nagy távolsága miatt nem fogja meghaladni a határértéket. 

Az új elkerülő út hatására a meglévő épületekben nem kell kimutatható mértékű rezgésterhelés növekedésre 

számítani, a rezgés súlyozott egyenértékű gyorsulása továbbra sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–

EüM együttes rendelet szerinti határértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s
2
, éjjel AM = 5 mm/s

2
 ill. a 

maximális Amax=200 mm/s
2
 értéket. 

 

 

* 

 

ELŐÍRÁSOK INDOKOLÁSA 

 

 

Földtani közeg védelemmel kapcsolatos előírások indoklása 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján 

a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség 

szerinti megőrzésével végezhető. A földtani közegre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket a földtani 

közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések 

méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. és 3. számú melléklete 

számszerűsíti. 

A műszaki védelem kialakítását a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. 

§ (1) bekezdés a) pontja alapján írtuk elő. 

A talaj szerkezetének védelme érdekében a csúszásmentesítéséhez környezetbarát anyagokat kell használni.  

 

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indoklása 

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásainkat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Lvr.) 4. §, 26. § (1), (2), és 28. § (2) bekezdéseiben foglaltak alapján tettük. 

Az Lvr. 4. §-a szerint „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem 

megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való 

terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”  

Az Lvr. 26. § (1) bekezdése szerint „Diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket 

érvényesíteni kell.” 

Az Lvr. 26. § (2) bekezdése alapján „Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe 

juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az 

üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról 

gondoskodik.” 

Az Lvr. 28. § (2) bekezdése szerint „A közúti jármű üzembentartója, a vasúti jármű üzemeltetője szállítás 

esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles.” 
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Táj- és természetvédelemmel kapcsolatos előírások indoklása 

A beruházással érintett ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területet és Natura 2000 területet, 

nyilvántartott természeti területet nem érintenek. Azonban a nyomvonal érinti pusztai meténg (Vinca 

herbacea) élőhelyét. 

 

A pusztai meténg (Vinca herbacea) a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan 

védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- 

és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 1. melléklet szerint védett növényfajnak 

számít, eszmei értéke egyedenként 5000 Ft. 

 

A területileg illetékes természetvédelmi kezelő, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: 

DDNPI) az DDNPI/2301-3/2022 iktatási számon az alábbiakat nyilatkozta a tervezett tevékenység kapcsán:  

 

„A BK/KTF/07412-10 /2022számú, Bátmonostor elkerülő út építése ügyében érkezett megkeresésükre 

válaszolva az alábbi természetvédelmi kezelői nyilatkozatot adjuk: 

 

A tervezett tevékenység védett természeti illetve Natura 2000 területet nem érint. 

A környezeti hatásvizsgálati anyagban említett pusztai meténg (Vinca herbacea) kisebb állománya érintett az 

építés során, a mellékelt térkén alapján az állomány a munkavégzéssel érintett terület peremén helyezkedik 

el. Javasoljuk, hogy amennyiben a kivitelezés technológiája ezt lehetővé teszi, a védett növények előfordulási 

helyén építési tevékenységet ne végezzenek. Ha ez nem lehetséges, akkor javasoljuk az egyedek átültetését, 

lehetőleg a megszüntetett élőhely közelébe.” 

 

Valamennyi rendelkezésre álló információt áttekintve, a természetvédelmi kezelő nyilatkozatát figyelembe 

véve a tervezett beruházás a rendelkező részben előírtak betartásával várhatóan nem okoz jelentős 

kedvezőtlen változást a védett természeti és/vagy Natura 2000 területek kijelölésének alapjául szolgáló fajok 

és élőhelyek tekintetében, nem ellentétes a kijelölés céljaival.  

 

A rendelkező részben tett előírások jogszabályi alapjai (Tvt. alapján) 

 5. §. (1) bekezdés szerint minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a 

természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek 

közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, 

következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában. 

 5. § (2) bekezdés szerint a természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, 

hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak 

működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen. 

 5. § (3) bekezdés szerint a természet védelméhez fűződő érdekeket a nemzetgazdasági tervezés, 

szabályozás, továbbá a gazdasági, terület- és településfejlesztési, illetőleg rendezési döntések, valamint 

a hatósági intézkedések során figyelembe kell venni. 

 8. § (1) bekezdés szerint a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését 

élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. 

 16. § (2) A gazdálkodást a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a természetes élővilág 

maradandó károsodása, a védett élő szervezetek, életközösségek tömeges pusztulása, biológiai 

sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni. 

 17. § (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok 

biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek 

kíméletével kell végezni. 

 17. § (2) A természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely típusára, jellemző 

vadon élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására. 

 42. § (1) bekezdés szerint tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli 

elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása. 

 42. § (2) bekezdése alapján gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások 

fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás 

megőrzéséről.  
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 43. §. (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, 

elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-

, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 

 

A beszerzendő természetvédelmi engedélyek: 

 

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 Tvt. 21. § (1) bekezdésének a) pontja szerint természeti területen a természetvédelmi hatóság 

engedélye szükséges a gyep és nádas művelési ág megváltoztatásához. 

 

A Tvt. 42. § (3) bekezdése szerint a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett növényfaj: 

a) egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtéséhez; 

b) egyedének birtokban tartásához, adásvételéhez, cseréjéhez, kertekbe, botanikus kertekbe 

történő telepítéséhez; 

e) egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, termesztésbe vonásához; 

 

Az előírásokat a védett, fokozottan védett, jelölő élővilág megőrzése érdekében tette hatóságunk a fenti 

jogszabályi háttér alapján. 

 

Zajvédelemmel kapcsolatos előírások indoklása 

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

rendelet hatálya alá tartozik. 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. §-a alapján:  

„13. § (1) A kivitelező 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.” 

 

A benyújtott dokumentáció alapján, az út üzemelése során a becsült távlati forgalom esetén (2036.) 

teljesülnek a legközelebbi zajtól védendő épületeknél a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. 

számú mellékletében foglalt határértékek, ezért az üzemelésnek zajvédelmi akadálya nincs. 

 

A kivitelezési tevékenységgel összefüggésben, a dokumentációban bemutatott becslést, számítást a 

kivitelező, a kivitelezéshez igénybe venni kívánt géppark, továbbá az organizációs terv ismeretében 

pontosítani szükséges. 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján „A 4. §-ban kijelölt környezetvédelmi 

hatóság (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében 

mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a 

zajforrás üzemeltetőjét.” 

 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján „A 4. §-ban kijelölt környezetvédelmi 

hatóság (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében 

mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a 

zajforrás üzemeltetőjét.” 

 

 

* 

 

A környezeti hatásvizsgálati eljárás kereteit, tartalmát a Jat. 15. §-a, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. 

§ - 6/A. §-a, 10. § (6a) bekezdése, valamint a fennállt veszélyhelyzetre való tekintettel, a 570/2020. (XII. 9.) 

Korm. rendelet határozta meg. 
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A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményeit a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a 6. 

számú melléklete tartalmazza. 

A környezeti hatástanulmány megfelel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében 

általános foglalt tartalmi követelményeknek. 

 

A fentieknek megfelelően a környezetvédelmi hatóság bevonva az eljárásba a szakhatóságokat, a szakkérdés 

vizsgálatában érintett hatóságokat, a nyilvánosságot, részletesen megvizsgálta a tervezett tevékenység 

engedélyezhetőségét, illetve a rendelkező részben a szükséges előírásokat megtette, különös tekintettel azon 

intézkedéseket, melyek a jelentős kedvezőtlen környezeti hatások elkerülésére, megelőzésére vagy 

csökkentésére, és - ha lehetséges - kiegyenlítésére vonatkoznak és eszerint hozta meg az eljárást lezáró 

döntését. 

 

Fentiekre alapján lefolytatott eljárás - a környezetvédelmi hatóság által folytatott szakmai vizsgálatok 

eredménye, a szakhatóságok állásfoglalásai, az eljárás során megkeresettek nyilatkozatai, a nyilvánosság 

bevonása alapján a környezetvédelmi engedély kiadását kizáró ok nem merült fel.  

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11/B. §-a értelmében a környezetvédelmi hatóság a tevékenység 

engedélynek megfelelő megvalósítását, illetve a környezetre gyakorolt jelentős kedvezőtlen hatások 

elkerülése, megelőzése, csökkentése vagy kiegyenlítése érdekében szükséges intézkedések végrehajtását - az 

e rendeletben, valamint az egyes környezeti elemekre és tényezőkre vonatkozó szabályozásban foglalt 

előírások szerint, szükség szerint hatósági ellenőrzéssel - figyelemmel kíséri. 

 

A környezetvédelmi engedély a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés a) pontja szerint 

tartalmazza azokat az előírásokat, amelyek a jelentős kedvezőtlen környezeti hatások elkerülésére, 

csökkentésére - és ha lehetséges - megszüntetésére vonatkoznak, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet 10. § (4) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában foglaltakat. 

 

Döntés formáját az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (4) bekezdése, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdése és a 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet határozza meg. 

 

Az engedély érvényességi idejét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja és a (2) 

bekezdés alapján határoztam meg. 

 

Az engedély érvényességi idejének lejáratára vonatkozó rendelkezés a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

11. § (3) bekezdésén alapul. 

 

Felhívom a figyelmet az alábbiakra: 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 6/F. §-a 

értelmében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 72. §-ától eltérően a 

környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt akkor vonja vissza, ha 

a) a véglegessé válástól számított tíz éven belül a közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósítását 

vagy az ahhoz szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg, 

b) a jogosult nyilatkozik arról, hogy a környezetvédelmi engedéllyel nem kíván élni, vagy 

c) az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak. 

A 2006. évi LIII. törvény 13. §-a szerint a törvénynek a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

közlekedési infrastruktúra-beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények 

módosításáról szóló 2015. évi LXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 6/F. §-át azokra a 

környezetvédelmi engedélyekre kell alkalmazni, amelyeket a Kormány által a Módtv. hatálybalépését 

követően nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű infrastruktúra-beruházással összefüggő ügynek 

minősített ügyekben adtak ki. 

 

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. 
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Az eljárás során megkeresett szakhatóságok állásfoglalásait az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a 

határozatba. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

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 perben a kötelező jogi képviseletet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése írja elő. 

 

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. 

 

A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit a 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése határozza meg. 

 

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. 

 

Jelen döntést a 2006 évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére tekintettel – jelen környezetvédelmi engedélyezési 

eljárásban – ismert ügyfelek részére közvetlenül is megküldi hatóságunk. 

 

A 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése alapján a döntés közlésének napja - a kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap. 

 

Hivatalunk jelen határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló1995. évi LIII. törvény 71. § 

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

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 2. § (1) 

bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket hirdetményi úton kézbesíti, így 

hatóságunk ezen döntését – külön levéllel – megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő 
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települési önkormányzat jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános 

közzétételéről. 

 

A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján az ügyben megkeresett szakhatóságok, továbbá a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, 

valamint a megkeresett hatóságok részére is megküldöm. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése 

alapján adtam tájékoztatást. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, 

illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, időbélyegző szerint 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.)  11906522#cegkapu 

2. FŐMTERV Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37.) 13842217#cegkapu 

3. Vibrocomp Kft. (1118 Budapest, Bozókvár u. 12.)  13842217#cegkapu 

4. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága (7625 Pécs, Tettye tér 9.)  HKP 

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

6. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

(6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) HKP 

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

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

8. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága  

Bányászati és Gázipari Főosztály Szolnoki Bányafelügyeleti Osztály  

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

9. Bátmonostor Község Jegyzője  

(6528 Bátmonostor, Zrínyi M. u. 1.) - külön levéllel, kifüggesztésre                HKP 

10. BKMKH Állami Főépítészi Iroda 

(6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)  HKP 

11. BKMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

(6000 Kecskemét, Halasi út 36.)  HKP 

12. BKMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály  

(6000 Kecskemét, József Attila u. 2.)  HKP 

13. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)  HKP 

14. BKMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. (Baja) 

(6500 Baja, Árpád tér. 1.)  HKP 

15. BKMKH Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6500 Baja, Kolozsvár u. 1.)  HKP 

16. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztály 

(6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.)  HKP 

17. Hatósági Nyilvántartás 

18. Irattár 

Kovács Ernő 

főispán 

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 

 


		2022-12-21T11:14:52+0100
	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal




