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H A T Á R O Z A T 
 

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság ( a cég rövidített 

elnevezése: NIF Zrt., székhely: 1134 Budapest, Váci út 45., adószám: 11906522-2-41, cégjegyzékszám: 01-

10-044180, statisztikai számjele: 11906522-4211-114-01, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 

11906522#cegkapu) meghatalmazása alapján az UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság ( a cég rövidített elnevezése: UVATERV Zrt., székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 

17-19. B. épület., cégjegyzékszám: 01-10-042295, adószám: 10867156-2-43, KSH szám 10867156-7112-

114-01, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 10867156#cegkapu) 2021. szeptember 15. napján 

előterjesztett – 5301. j. út – Szakmár közötti  5317 j. összekötő út (1+675 - 5+118 km szelvények között) 

létesítése tárgyú – előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység 

megvalósulása esetén, mely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 87. b) 

pontja – „Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, kerékpárutak, országos közűt fejlesztése 1 

km hossztól” – szerint minősül, nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység 

megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni. 

 

Az R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tevékenység csak a szükséges építési létesítési, 

forgalomba helyezési és vízjogi engedélyek birtokában kezdhető meg. Az engedélyek kiadására irányuló 

eljárásokban a környezetvédelmi hatóság, az építés és forgalomba helyezés esetében szakkérdés 

megválaszolásával, a vízjogi engedélyezési eljárásokban pedig szakhatóságként vesz részt. 

 

Az engedélyekre, jóváhagyásokra vonatkozóan a „Szakkérdések vizsgálata” és a „Szakhatósági 

állásfoglalások” részekben foglaltak az irányadóak.  

 

A tevékenység engedélyezése során, az alábbi környezetvédelmi (természetvédelmi) feltételeket, illetve 

szempontokat kell figyelembe venni, betartani a kedvezőtlen környezeti hatások elkerülése érdekében:  

 

1. Érzékeny természeti területen a gyep (legelő, rét) művelési ág megváltoztatásához a 

természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. 

2. Védett növényfaj áttelepítéséhez (egyedének gyűjtéséhez, birtokban tartásához, betelepítéséhez) a 

természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. 
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3. A védett növények áttelepítéséhez tervdokumentációkat szükséges készíteni, amelyek tartalmát a 

természetvédelmi engedélyezések előtt az illetékes nemzeti park igazgatósággal le kell egyeztetni. 

Az áttelepítési tervnek tartalmaznia kell az áttelepítés helyét, módszerét, az áttelepített faj 

egyedszámát, betelepítés helyszínének élőhelyi jellemzését, monitoring javaslatot, térképi bemutatást 

az áttelepítés és betelepítés helyszínéről. A betelepítés helyszínét EOV sarokponti koordinátákkal 

szükséges megadni, amennyiben ugyanazon ingatlanon kerül kijelölésre, mint ahonnan a begyűjtést 

is végzik. 

4. A tervezett munkálatokat a vadon élő élővilág, a természetes-, természetközeli állapotú élőhelyek 

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

károsodhatnak. 

5. Kivitelezés során Natura 2000 területen, továbbá az Országos Ökológiai Hálózathoz tartozó 

gyepterületeken telephelyet, depóniát, vagy egyéb, a kivitelezéshez kapcsolódó létesítményt 

kialakítani, munkagépeket tárolni, illetve ezeket a területeket felvonulási útvonalként használni tilos. 

6. A kivitelezést megelőzően az útszakasz 2+318 km szelvényénél ismert, védett kisfészkű aszat 

(Cirsium brachycephalum) állományt fel kell mérni és amennyiben szükséges az áttelepítésről 

gondoskodni kell. 

7. A fakivágásokat és cserjeirtásokat költési időszakon kívül kell elvégezni (szeptember 1. - március 1. 

között). A fakivágási és cserjeirtási tevékenységet annak megkezdését megelőzően legalább 5 nappal 

be kell jelenteni a természetvédelmi hatóságnak. 

8. A halastavak és a gyepterület között mozgó kétéltűek számára az 1+900 km szelvénynél 1 db, az út 

teljes keresztmetszetében felülvilágítóval rendelkező polimer beton alagút alkalmazása szükséges, 

amelynek hasznos belmagassága legalább 30 cm. A terelőrendszer 100-100 m hosszban legalább 40 

cm magas, folytonos terelőfal legyen, melynek anyaga nem lehet háló (javasolt a beton, vagy 

polimer beton elemek alkalmazása).  

9. Az üzemelés során a békaátjárót a békák vonulási időszaka előtt (március eleje) olyan állapotba kell 

hozni, hogy az áteresz alkalmas legyen a kétéltűek áthaladására (ne legyen eltömődve, a bejáratot 

meg tudják közelíteni, az átereszen végig tudjanak haladni az állatok). Továbbá gondoskodni kell 

arról, hogy a terelőpanelek megfelelően tereljék a vonuló kétéltűeket (a növényzet nem nőhet rá a 

terelőpanelekre, a panelek folytonosságát és az átereszhez történő megfelelő kapcsolódását 

ellenőrizni kell, amennyiben az egyes elemek megsérültek, azokat pótolni kell). 

10. A telepített békaátjáró hatékonyságának ellenőrzése érdekében az érintett területen az üzembe 

helyezéstől számított 3 éven keresztül monitoringot kell végezni. A vizsgálatok eredményeit a 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak, valamint a természetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni 

annak elvégzését követő 30 napon belül. 

11. Az út mentén javasolt a termőhelynek megfelelő, őshonos fafajokból álló fasor telepítése, kiemelt 

tekintettel a Natura 2000 területtel és a gyepekkel határos, tóval párhuzamosan haladó szakaszokon. 

Telepítésre javasolt fafajok: fehér- és törékeny fűz (Salix alba, S. fragilis), fehér- és szürke nyár 

(Populus alba, P. canescens). 

12. A kivitelezést követő 3 évben a talajfelszín bolygatásával érintett területek rendszeres (évente 

minimum kétszeri) kaszálása szükséges az inváziós fajok megtelepedése, illetve terjedésének 

megakadályozása érdekében. 

13. A munkák megkezdéséről és ütemezéséről, továbbá a felvonulási területek, depóniaterületek 

kijelölésekor előzetesen egyeztetni kell az illetékes természetvédelmi őrrel (Gyurita István, 

tel.:+3630/3295-250). 

14. Az út kivitelezési munkálataihoz a szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy azok 

hatásterülete a lehető legkisebb legyen. 

15. Építési tevékenység kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) végezhető. 

16. A kivitelező kiválasztása, illetve a használni kívánt munkagépek pontos ismeretében, továbbá az 

organizációs terv elkészültét követően a kivitelezési zajra vonatkozó számításokat pontosítani kell, 

az erre vonatkozó szakértői véleményt hatóságunkra be kell nyújtani. 

Határidő: a kivitelezés megkezdése előtt 30 nappal. 
17. Amennyiben a szakértői vélemény eredményei indokolják, akkor az építési tevékenység megkezdése 

előtt, a kivitelezésből eredő zajterhelési határértékek betartása alóli felmentést kell kérni a 

környezetvédelmi hatóságtól. 

Határidő: a kivitelezés megkezdése előtt 30 nappal. 
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18. Az elkerülő útszakasz kivitelezésének befejezése után, legalább a tervdokumentációban bemutatott 

alapállapoti zajmérési (és későbbi zajmonitoringra kijelölt) pontban (Szakmár, Kőrösi u. 33. szám 

alatti lakóingatlan), illetve a zajvédelmi szempontból kritikusnak ítélt további legalább két ellenőrző 

ponton üzemszerű forgalmi viszonyok mellett szabványos, méréses zajvizsgálatot kell végezni. 

Határidő: az üzembe helyezést követő 90 napon belül. 
19. A mérésről készült jegyzőkönyvet a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni. 

 

 

* 

 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

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

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

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

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

a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az  

emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

1.1. A Szakmár, 5301 j. út – Szakmár közötti 5317 j. összekötő út (1+675 – 5+118 km szelvények 

között) létesítése tárgyú előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmát megismertem, környezet-

egészségügyi szempontból elfogadom.  

1.2.  A kivitelezés során keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtését zárt és 

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

csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti.  

 

 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

2.1. A beruházással kapcsolatban a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő előzetes régészeti 

dokumentációt (ERD) kell készíteni, és azt a beruházás kivitelezésének megkezdése előtt 60 nappal 

jóváhagyásra az örökségvédelmi hatóságnak be kell nyújtani. A beruházással kapcsolatban 

szükségessé váló régészeti szakmunkák tekintetében az előzetes régészeti dokumentációban, illetve 

a hatósági jóváhagyásban foglaltakat be kell tartani.  

 

 

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

 

3.1. Az előzetes vizsgálati dokumentációban szereplő beruházás talajvédelmi szempontból 

megvalósítható. 

 

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

vizsgálata: 

 

4.1. A becsatolt dokumentumok szerint az NIF Nemzeti Infrastrukúra Fejlesztő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (1134Budapest, Váci út 45.) megbízása alapján a UVATERV Út-Vasúttervező 

Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.) a „5301 j. mellékút Szakmár összekötő út tervezi. A 

becsatolt dokumentumokból és a helyszíni ellenőrzésből megállapításra került, hogy a tervezett 

szilárd burkolat kiépítése során, művelés aló kivett területen, valamint termőföld felhasználása 

válik szükségessé, így a más célú hasznosítás engedélyezése iránti kérelmet a földhivatalhoz 

be kell nyújtani.  
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A más célú hasznosítás engedélyezése iránti kérelemnek tartalmaznia kell:  

- az érintett földrészlet vagy földrészletek megjelölését (település, fekvés, helyrajzi szám) 

- a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt, 

- a más célú hasznosítás pontos célját és tervezett időtartamát, ha időleges. 

 

A kérelemhez csatolni kell: 

- az állami ingatlan- nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, 30 napnál nem régebbi 

hiteles szemle másolatot, amelyen egyértelmű jelzéssel ábrázolni kell a más célú 

hasznosításra tervezett területet, valamint az ehhez tartozó területszámítást, kivéve, ha a 

kérelem kizárólag az érintett földrészlet vagy földrészletek teljes területére vonatkozik. 

-  talajvédelmi tervet 

- az illetékes hegyközség hozzájárulását, ha a kérelem a borszőlő termőhelyi kataszterébe 

tartozó területet érint.  

 

4.2. A beruházás megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az érintett és a szomszédos 

termőföldek mezőgazdasági művelése, hasznosítása ne korlátozódjon. A termőföld felhasználását a 

szükségletnek megfelelő, lehető legkisebb területre kell korlátozni. 

4.3. Termőföldet más célra csak kivételesen- elsősorban gyengébb minőségű termőföld 

igénybevételével lehet felhasználni. Átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani 

csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet.  

 

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 NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (1134 Budapest, Váci út 45.) meghatalmazása alapján 

az UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.) által előterjesztett – 

„Szakmár, 5301 j. út – Szakmár 5317 j. összekötő út (1+675 – 5+118 km szelvények között) 

létesítése” - tárgyban beadott előzetes vizsgálati dokumentáció jóváhagyásához feltétel nélkül 

hozzájárulok. 

 

6. bányászati szakkérdésben, így különösen az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a 

földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme 

szempontjából: 

 

6.1. A Bányafelügyelet szakkérdésben bányászati előírásokat nem tesz. 

 

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

tekintetében: 

 

7.1. Tárgyi eljárásban a UVATERV Zrt. által készített tervdokumentációban szereplő fejlesztés 

tárgyában az engedély megadásához a vonatkozó területrendezési tervekkel való összhang 

tekintetében kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

8. 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): 

 
8.1. A tárgyi előzetes vizsgálati eljárás vonatkozásában hulladékgazdálkodási szempontból kifogást 

nem emelünk, hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

 

* 
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Szakhatósági állásfoglalások: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának (a vízügyi-vízvédelmi szakhatóságnak) 35300/4088-

1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

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

Főosztály (Kecskemét) BK/KTF/08548-6/2021. számú megkeresésére a NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci út 

45.) meghatalmazása alapján az UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. által előterjesztett, az 5301. j. út – 

Szakmár közötti 5317. j. összekötő út építése, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

beruházásra vonatkozó új előzetes vizsgálati eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági 

hozzájárulását előírások mellett megadja. 

Előírások: 

 

1. A tevékenység végzése során bekövetkező talajt vagy vizeket veszélyeztető,szennyező rendkívüli 

eseményeket be kell jelenteni a vízfolyások vagyonkezelőjének, a környezetkárosítást megelőző 

intézkedéseket, illetve a kárenyhítést azonnal meg kell kezdeni. 

 

2. A felszíni víztestek állapotromlásának elkerülése érdekében a kivitelezés során kerülni kell a felszíni víz 

veszélyeztetettségét, törekedni kell a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 

21.) Korm. rendelet előírásainak betartására. 

 

3. A felszíni vízfolyásba vezetett csapadékvíz minőségének meg kell felelni a vízszennyező anyagok 

kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) 

KvVM rendelet előírásainak.  

 

4. A csapadékvíz elvezetését úgy kell megtervezni, hogy a közúti terület csapadékvizeinek elvezetése nem 

eredményezheti a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § alapján a 

felszín alatti víznek és a földtani közegnek 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 rendeletben megadott "B" szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.  

 

A vízügyi hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a felszíni befogadóba való csapadékvíz bevezetés előtt 

telepítendő hordalékfogó műtárgyak létesítése vízjogi létesítési és vízjogi üzemeltetési engedélyezésre 

kötelezett.  

A hatósági eljárásokat az út forgalomba helyezése előtt a vízügyi hatóságon le kell folytatni. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az 

eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott jogorvoslat keretében lehet élni.” 

 

* 

 

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

fel. 

 

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 
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tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: 

bíróság) kell címezni.  

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

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

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

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

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

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

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

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

 

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

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

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

tartja tárgyalást tart.  
 

 

 I N D O K O L Á S 

 

 

A NIF Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.) meghatalmazása alapján az UVATERV Út-, és 

Vasúttervező Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.) 2021. szeptember 15. napján a 

Szakmár, 5301 jelű út – Szakmár közötti 5317 jelű összekötő út (1+675 – 5+118 km szelvények között) 

létesítése tárgyú, – a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása 

iránti kérelmet terjesztett elő hatóságunknál. 

 

A kérelmező ügyfél az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazolta. 

 

Az engedélyes adatai: 

Név:  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

Székhely:  1134 Budapest, Váci út 45. 

Adószám: 11906522-2-41 

KÜJ szám:  100 365 768 

Cégjegyzék szám: 01-10-044180 

 

Tervezett beruházás: Szakmár, 5301 jelű út – Szakmár közötti 5317 jelű összekötő út 

(1+675 – 5+118 km szelvények között) létesítése 

KTJ szám: 102 955 348 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője: 

Név: UVATERV Út-, és Vasúttervező Zrt. 

Székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. 

Szakértők: Divéky Dóra (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3 /01-13880) 

 Manev Marinov Borisz (SZKV-1.1, SZKV-1.3, K-SZ /13-

15897) 

 Reznik Ildikó (SZTV, SZTjV / SZ-040/2013) 

 Szilágyiné Gárdonyi Réka (SZTV, SZTjV / SZ-034/2013; 

SZKV-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, K-Sz / 01-15624) 

 Fáy Endre (SZKV-1.4, / 01-16228) 

 Ilonczai Zoltán (SZTV / SZ-042/2013) 
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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) bekezdése és az 1. számú melléklet 1.3.82. pontja, továbbá 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 eljárás során a dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt az R. előírásainak. 

 

Az R. 3. § (1) bekezdése szerint a környezethasználó - az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével - 

előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység 

megvalósítását tervezi, amely 

a) a 3. számú mellékletben szerepel, vagy 

b) a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel, 

c) összetartozó tevékenységnek minősül és a 2/A. §-ban meghatározott eljárás lefolytatására nem került 

sor. 

 

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII.. 25.) Korm. rendelet] 3. sz. melléklet 

87. b) pontja – „Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, kerékpárutak, országos közűt 

fejlesztése 1 km hossztól” alá tartozik, azaz a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti 

hatásvizsgálat köteles tevékenység. 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) a) pontja értelmében, a környezethasználó előzetes vizsgálat 

iránti kérelmet köteles benyújtani a hatóságunkhoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. 

számú mellékletben szerepel. 

 

Fentiek alapján a tárgyi beruházás előzetes vizsgálat köteles tevékenység. Az előzetes vizsgálati eljárásban a 

környezetvédelmi hatóság vizsgálja, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek-e, és a 

hatóság döntésétől függ, hogy a tervezett beruházás hatásvizsgálat köteles-e. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 15. § (1) 

bekezdés értelmében a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, vagy kijelölés 

alapján köteles eljárni. 

 

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

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 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 – Szakmár és Öregcsertő település vonatkozásában 

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – jár el. 

 

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

feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, illetve tényállás tisztázás volt szükséges, ellenérdekű ügyfelek 

megléte), hatóságunk a 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2021. szeptember 20. napján kelt, BK/KTF/08548-

2/2021. számú levélben tájékoztatta az ügyfeleket az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az 

iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevéről, a teljes eljárás 

ügyintézési határidejéről, az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokról,  a határidő túllépésének 

jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

 

Hatóságunk az R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, honlapján 2021. szeptember 21. napján 

közzétette a BK/KTF/08548-3/2021. számú, az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a 

vonatkozó iratokkal – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzatok 

jegyzőinek. A közleményt 2021. szeptember 22. napjától Szakmári Körös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján, valamint 2021. szeptember 23. napjától Öregcsertő Közös Önkormányzat 21 napos 

időtartamra közzétették, a közlemény levételének napja Szakmári Körös Önkormányzati Hivatalban 2021. 
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október 14., a Szakmári Körös Önkormányzati Hivatal Öregcsertői Kirendeltségen 2021. október 15. 

Észrevétel – az eljárás lezárásáig – nem érkezett. 

 

* 

 

Tervezett tevékenység bemutatása 

 

 
 

A beruházás során az 5317 j. összekötő út 1+675 – 5+118 km szelvények közötti szakaszának 

burkolatmegerősítésére és szélesítésére kerül sor. A tervezési szakasz kezdete csatlakozik a Pannonway Kft. 

által készített „5301. j mellékút Szakmár összekötő út tervezése” megnevezésű kiviteli terv, Szakmár bekötő 

út 1+675 km szelvényéhez. A tervezési szakasz az 5308. j. úthoz való csatlakozásnál ér véget az 5+118 km 

szelvényben. 

A tervezett nyomvonal kezdetben egy meglévő 3 m szélességű mezőgazdasági burkolt út nyomvonalán 

vezet. A mezőgazdasági út a belterület határáig 2854 m hosszú. A tervezési terület a burkolt út folytatásaként 

a belterületi szakaszon 3,5-3,7 m széles burkolt aszfaltút nyomvonalában vezet tovább egészen az 5308. jelű 

út becsatlakozásáig, 589 m hosszon. A teljes tervezett nyomvonal hossza 3443 m, a belterületi és a 

külterületi szakaszt forgalomcsillapító sziget választja el. A beruházás során a burkolat jelentős mértékű 

szélesítése szükséges. 

 

Tervezett nyomvonal bemutatása 
 

Tervezési osztályok, műszaki paraméterek 

5317 jelű Szakmár – Öregcsertő összekötő út külterületen 

A tervezett létesítmény 2x1 forgalmi sávos kialakítású, K.V. tervezési osztályba sorolt külterületi mellékút 

(összekötő út). Tervezett hossza 2854 m, kezdőszelvénye: 1+675 km sz.,végszelvénye: 4+530 km sz. A 

tárgyi szakasz tervezési sebessége 90 km/h. 

 

5317 jelű Szakmár – Öregcsertő összekötő út 

A tervezett belterületi mellékút 2x1 forgalmi sávos kialakítású, B.V. tervezési osztályba sorolt összekötő út. 

Tervezett hossza 589 m, kezdőszelvénye: 4+530 km sz., végszelvénye az 5+118 km szelvényben található, 

mely csatlakozik az 5308 j. úthoz. A tárgyi szakasz tervezési sebessége 50 km/h. 
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Egyéb külterületi utak, csatlakozó mezőgazdasági út burkolat szakasza 

Ezek a létesítmények a K.VI. tervezési osztályba sorolhatóak, tervezési sebességük 30 km/h. A külterületi 

földutak jellemzői a 2.1.3. fejezetben kerülnek ismertetésre. 

 

Vízszintes vonalvezetés 

A tervezési szakasz kezdeténél a csatlakozó szakasz a megelőző tervezési szakasz egyenesének 

meghosszabbításaként vezet, fokozatosan rásimulva a burkolattal ellátott mezőgazdasági út területére. A 

meglévő burkolt út elbontásával tervezett nyomvonal a 4 m széles burkolat szélességi méretét figyelembe 

véve, a burkolat bal oldali padkája mellett jelöli ki az úttengely hosszú egyenes szakaszát. A rossz állapotú 

burkolt úttól déli irányban elhelyezett tengely, biztosítja a szelvényezés szerint jobb oldalon elhelyezkedő 

NATURA 2000 terület érintetlenségét, valamint az úthoz tartozó kataszteri útterületen belüli munkavégzés 

lehetőségét. 

A hosszú, (1,475 km) kezdő egyenes szakaszt követően a nyomvonal bal ívvel vezet tovább, mely után egy 

270 m hosszú egyenes szakasz következik, majd a nyomvonal jobb ívvel követi le a meglévő burkolt út 

nyomvonalát, illetve helyigényét. Az ív után a nyomvonal egyenesen vezet egészen a belterületig. A 

tervezett összekötő úthoz a külterületi szakaszon tervezett útcsatlakozások, illetve 

telekbejárók csatlakoznak. 

 

A belterületi szakaszon a beépítési vonalak között elhelyezkedő területen került kijelölésre a tervezett 

tengely. A kijelölés során figyelembe kellett venni a környék vízelvezetését is biztosító nyílt árokrendszer 

helyigényét, a tervezett út tervezési osztályához tartozó keresztszelvényi méreteit, valamint a meglévő 

felszín feletti közműhálózat nyomvonalát biztosító oszlopsorok elhelyezkedését. 

A csatlakozó építmények vízszintes vonalvezetését alapvetően a domborzati viszonyok, illetve belterületen a 

beépítési viszonyok, valamint az alkalmazandó műszaki paraméterek határozták meg. 

 

Magassági vonalvezetés 

Az 5317 jelű Szakmár – Öregcsertő összekötő út magassági vonalvezetését alapvetően az alábbiak 

határozták meg: 

 

 a megelőző tervezési szakaszhoz történő csatlakozás biztosítása, 

 a maximális talajvízszint és a várható belvízmagasság, 

 pályaszerkezet vízteleníthetősége, 

 csőátereszek elhelyezhetősége, valamint 

 a meglévő burkolt utaknál biztosítandó útcsatlakozások, útkeresztezések. 

 

Az 1+675 km szelvénytől induló tervezési szakasz kezdete, a terepszint felett mintegy 2 m-es 

töltésmagassággal csatlakozik a megelőző szakasz hossz-szelvényéhez, majd egy 250 m hosszú szakasz után 

rásimulva a burkolt mezőgazdasági út nyomvonalára, a meglévő burkolatszint fölött 15 cm-re kiemelve vezet 

tovább egészen a tervezési szakasz végéig. A tervezési szakasz végénél a vonalvezetés csatlakozik a tervezett 

5308. jelű út tervezett burkolat felújítás pályaszintjéhez. 

 

Keresztmetszeti kialakítás 

5317 jelű Szakmár – Öregcsertő összekötő út külterületen 

 

Az út jellege külterületi mellékút (összekötő út). A forgalmi sávok száma 2x1, szélessége 3,5 m. Az út 

koronaszélessége 11 m, padkaszélessége 2 m. 

 

5317 jelű Szakmár – Öregcsertő összekötő út 
 

Az út jellege belterületi mellékút (összekötő út). A forgalmi sávok száma 2x1, szélessége 3,25 m. A 

koronaszélesség 9,5 m, a padkaszélesség 1,5 m. 

 

Egyéb külterületi utak, csatlakozó mezőgazdasági út burkolat szakasza 
 

A külterületi egyéb közutak forgalmi sáv szélessége 2,75 m, a padkaszélesség 1 m. 
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Műtárgyak, csomópontok, földutak és telekbejárók 

A tervezési területen nem épülnek műtárgyak. A nyomvonalon egy útcsatlakozás található az 5 + 118 km sz.-

ben, amely az 5308 j. úthoz biztosít szintbeni kapcsolatot. Földutak területmegközelítési célzattal létesülnek, 

amelyek a külterületi szakaszon található földterületek, ingatlanok elérését teszik lehetővé. A tervezett út 

mentén hosszan elnyúló földterületek elérését a tervezett tározó-szikkasztó árkok megszakításaiban 

kialakított stabilizációval ellátott telekbejárók biztosítják. 

 

Terület igénybevétel 

A tervezési terület döntő részben Szakmár község kül- és belterületét veszi igénybe, mindössze egy 

telekbejárónyi területtel érinti Öregcsertő község külterületét is. Az érintett ingatlanok listája, Szakmár: 

 

Helyrajzi szám Művelési ág 

024/4-20 szántó 

026/1 kivett út 

027 kivett út 

028 kivett út 

29 kivett országos közút 

031/3 kivett hulladéklerakó telep 

031/5 legelő 

031/10 a szántó 

031/10 b legelő 

031/11 szántó 

031/15 szántó 

031/29 legelő 

031/32 szántó 

031/33 szántó 

031/38 szántó 

032/1 kivett út 

72 kivett közterület 

95 kivett közterület 

115 kivett közterület 

140 kivett országos közút 

168 kivett közterület 

 

Az érintett ingatlanok listája, Öregcsertő: 

 

Helyrajzi szám Művelési ág 

045/14 legelő 

045/15 a szántó 

045/15 b legelő 

046 árok 

 

A beruházás összes területigényét az alábbi táblázat mutatja be: 

 

Területfelhasználási 

kategória 

Területigénybevétel 

ha % 

út 7,4 83,9 

szántó 1,3 15,3 

legelő 0,1 0,8 

Összesen 8,8 100 
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Az építés főbb folyamatai 

 

 Régészeti feltárások, esetleges lőszermentesítés: a régészeti feltárásokat időben kezdik, hogy a 

kivitelezési munkák megkezdéséig befejeződjenek. A leletmentést a területileg illetékes múzeumok 

közvetlen megbízás alapján végzik. A terület lőszermentesítését a biztonságos munkavégzés 

érdekében végzik el. 

 Fakivágás, bozótirtás: az előkészítő munkákhoz tartozik. A szélesítéssel nem érintett oldalon is 

elvégzik. 

 Humuszleszedés: a talajmechanikai szakvélemény alapján a humusz meghatározott vastagságban 

letermelésre kerül. A humuszgazdálkodási terv figyelembevétele mellett a humusz egy része 

deponálásra kerül, amit a későbbiekben a tereprendezési munkáknál felhasználnak. A megmaradó 

mennyiséget elszállítják, és mezőgazdasági területen, a terület tulajdonosával egyeztetve 

hasznosítják. 

 Közműkiváltások és ellátóvezetékek építése: az utat keresztező közművek megfelelő nyomvonalra 

helyezése, valamint a vezetékek magassági korrekciójának elkészítése. A közművekkel kapcsolatos 

építési munkálatokat az útpálya építését megelőzően, illetve azzal egyidejűleg végzik. 

 Földmunka készítése: a földmunkák tereprendezés, földszállítás, terítés, tömörítés, árokkialakítás 

munkafolyamatokból állnak. A földszállítás tartalmazza a szükséges anyagmennyiség beszállítását, 

valamint a töltésépítésre alkalmatlan föld elszállítását lerakóhelyre. 

 Burkolatépítés: útalap építése, aszfaltozás. 

 Egyéb műszaki létesítmények építése: árokburkolatok, forgalomtechnikai felfestések, korlátok, táblák 

elhelyezése. 

 Füvesítés, növénytelepítés: a befejező munkák közé tartozik, a végleges tereprendezés elkészülte 

után lehet teljes mértékben elvégezni. 

 

Az építési munka megkezdése előtt, a kiviteli terv birtokában készül el az organizációs terv, amely 

részletesen tartalmazza a szállítási útvonalakat, az esetleg szükséges anyagnyerő helyeket, és az építés alatti 

forgalmi rendet. 

 

Az üzemeltetés főbb munkafolyamatai 

A közutak fenntartásának és üzemeltetésének általános szabályait az Országos Közutak Kezelési Szabályzata 

tartalmazza. A szabályzat előírásainak megfelelően a kezelő gondoskodik az út üzemeltetéséről és 

fenntartásáról. 

 

A közutak üzemeltetése során általában az alábbi munkafolyamatok adódnak: 

 Téli síkosságmentesítés: a közút kezelője pontosan rögzített technológia szerint végzi, a 

jogszabályban foglaltak, az előrejelzések, és időjárás jelentéseknek megfelelő mennyiségű 

olvasztószer kiszórásával. 

 Kaszálás, árokkarbantartás, zöldfelületek ápolása: a füves területeket az útkategóriára vonatkozó 

kezelői előírások szerinti gyakorisággal kaszálják. A padkák gyomirtását általában alvállalkozó 

bevonásával végeztetik. Az árok karbantartása részben a benőtt növényzet és a hordalék eltávolítását, 

részben hulladék, uszadék összegyűjtését jelenti. A fák és egyéb kiültetett növények gondozása 

(metszés, öntözés, gyomtalanítás). 

 Burkolatfestés, korlátok, forgalomtechnikai berendezések karbantartása: elsősorban festést és 

tisztítást jelent, de előfordulhat a balesetek folyamán megsérült korlátok és táblák javítása. Téli 

üzemmód után a berendezések mosása. 

 Hulladékok gyűjtése: az útpálya mentén elszórt kommunális- és egyéb hulladékok időszakos, 

összegyűjtése. 

 

Anyagfelhasználás 

A tervezett fejlesztés kivitelezése során az alábbi becsült anyagmennyiségekkel számolnak: 
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Megnevezés Mennyiség Mértékegység 

Épületbontás 0 lgm³ 

Burkolatbontás 2640 m³ 

Alkalmatlan talaj, humusz 

kezelés 
10600 m³ 

Bevágás készítés 3300 m³ 

Töltés építés 7600 m³ 

Védőréteg készítés 12200 m³ 

FZKA alapréteg készítés 6200 m³ 

CKT alapréteg készítés 380 m³ 

Aszfaltburkolat építés 4500 m³ 

 

Az építési organizáció és ezzel együtt az anyagbeszállítás tervezése későbbi tervfázisban lesz 

meghatározható. A jelenlegi tervfázisban a kivitelező és a kivitelezéssel kapcsolatos adatok még nem 

ismertek, ezért nem lehet tudni, hogy milyen gépparkkal rendelkezik majd a vállalkozó, milyen ütemezés 

szerint kívánja megvalósítani az út építését. Jelenleg nem áll rendelkezésre információ az egyes 

építésvezetőségek, keverőtelepek és munkagépek tárolására szolgáló telepek elhelyezéséről sem. Ugyancsak 

nem ismert, hogy a vállalkozó melyik bányákat kívánja felhasználni, nem ismertek a humusz elhelyezésére 

szolgáló depónia helyek, illetve a humusz felesleg elhelyezésre vonatkozó elképzelések. Az építéssel 

kapcsolatos konkrét adatok a kiviteli tervek készítése során fognak rendelkezésre állni. 

 

 

* 

 

 

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

szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

A BKM KH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály 

hivatkozott számon megkereste hatóságomat 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. §. (1) bek. alapján az 5. 

sz. melléklet I. táblázat B oszlopában meghatározott szakkérdésekben, szakvélemény megkérése céljából. A 

vizsgálati dokumentáció a  

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

download/8a22845f7aa3be7b017c0279eac303d6/2261/497755490016815040/08548-

1%20NIF%20Zrt._5301.%20j%20%C3%BAt%20-

%20Szakm%C3%A1r%20k%C3%B6z%C3%B6tti%205317%20j.%C3%B6sszekt%C5%91%20%C3%BAt

_EVD.zip  

 

tárhelyen volt elérhető.  

 

Az UVATERV Zrt. 52.632 tervszámú előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak és a szakkérdések 

vizsgálata alapján megállapítottam, hogy Szakmár, 5301 j. út – Szakmár közötti 5317 j. összekötő út (1+675 

– 5+118 km szelvények között) létesítése környezet-egészségügyi szempontból, a feltételek 

figyelembevételével nem kifogásolt.  

 

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

1991. évi XI. törvény 4.§ (1) bekezdésében, „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáskörébe tartozó 

hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rend. 3.§ (1) 

bekezdéseiben megállapított közegészségügyi, környezet-egészségügyi vonatkozású követelmények 

betartását írtam elő.  
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Döntésemet a hivatkozott (az indoklásban feltüntetett) jogszabályhelyek alapján hoztam.  

 

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 

Ákr.) 55.§ (4) bekezdése alapján zártam ki, s e joghelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat 

lehetőségéről.  

 

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

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

az 5 sz. melléklet I. táblázat B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „a fővárosi és megyei 

kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá 

az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1), 5. §, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Kormány rendelet 2. § (4) és (5) 

bekezdése alapján hoztam meg. 

 

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

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

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság a NIF Zrt., Szakmár, 5301. j. út – 

Szakmár közötti 5317 j. összekötő út (1+675 – 5+118 km szelvények között) létesítése tárgyában előzetes 

vizsgálati eljárás ügyében örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata tárgyában kereste meg hatóságomat.  

 

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

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

esetén a Kötv. 23/C § (1) bekezdés értelmében előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, és ezt a 

kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a 

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

küldeni.  

Ezt figyelembe véve az előzetes vizsgálati tervdokumentáció elbírálásának örökségvédelmi akadálya 

nincsen. 

 

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

Kötv. 23/C. § (3) bek. és a Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése értelmében a Várkapitányság Integrált 

Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. jogosult (1519 Budapest, Pf.: 365, Telefon: +36 20/259-4952; 

regeszetiprojektiroda@varkapitanysag.hu).  

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

hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdés, hatáskörét a Korm. rendelet 3. § (1) 

bekezdés a) pontja állapítja meg.  

 

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

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

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

felsorolt szempontokat vettem figyelembe. 

 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és 

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

bekezdése és 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.) Kormány rendelet 28. § (1) 

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

vizsgálata: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy –Zsilinszky krt. 2. ) a fenti 

hivatkozási számon földvédelmi szakkérdés vizsgálata ügyében  kereste meg az ingatlanügyi hatóságot, a 

NIF Zrt. „5301 j. mellékút Szakmár összekötő út tervezése tárgyában. 

 

A becsatolt dokumentációból megállapításra került, hogy a beruházás termőföld igénybevételét teszi 

szükségessé, így a más célú hasznosítás engedélyezése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatósághoz be kell 

nyújtani, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tfvt.) 12.§-ában foglaltak 

alapján. 

Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy a tervezett beruházással kapcsolatos munkálatok még 

nem kezdődtek el.  

 

A Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Földhivatali Osztálya földvédelmi 

szakkérdés tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. § (1) és (2) bekezdése, 

8/A. §-a alapján járt el, figyelemmel  a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés alapján. 

 

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 projekt 

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása során – erdészeti 

szakkérdés vonatkozásában. A megkereséshez mellékelt dokumentáció, valamint hatóságunk nyilvántartása 

alapján megállapítottam, hogy az érintett területen az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdő 

nem található, ezért feltétel előírása nem szükséges. 

 

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. § (1) bekezdés, 1. sz. melléklet 1.3.82. pont és 2. melléklet 9. 

pont alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy és nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás, 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 bányászati szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

Az Eljáró Hatóság a BK/KTF/08548-23/2021. sz. levelében a környezetvédelmi és természetvédelmi 

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

(továbbiakban: Rendelet) 5. számú melléklet I.8. pontja alapján szakkérdés megválaszolása céljából 2021. 

október 25-én kereste meg a fenti tárgyban a Bányafelügyeletet. 

 

 

A Bányafelügyelet a beküldött dokumentációkból megállapította, hogy a tervezési terület szilárd ásványi 

nyersanyag lelőhelyet, működő bányát nem érint. 

 

A benyújtott dokumentációk alapján (5301. j. út – Szakmár közötti 5317 j. összekötő út 1+675– 5+118 km 

szelvények között Előzetes vizsgálati dokumentáció és további 6 irat, rajz) a tevékenység hatása a földtani 
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környezetre elfogadható, a földtani környezet védelmét szolgáló pontjai (4. A várható környezeti hatások 

becslése és értékelése, 4.1. Földtani közeg) elégségesek. 

 

A Bányafelügyelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. számú melléklet I.8. pontja 

alapján adta meg a szakkérdés megválaszolására irányuló nyilatkozatát szakkérdésben. 

 

A Bányafelügyelet tárgybeli ügyben való hatáskörét, illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § és 1. számú melléklete állapítja meg. 

 

 

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

megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítás 

35.§-a alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal állami főépítészének illetékességi területe 

Bács-Kiskun megye területére terjed ki. 

2. 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) 

1.§ d) pontja, valamint a 7. melléklet II. A) pontja alapján tárgyi út sem országos, sem térségi 

jelentőségű elemnek nem minősül, így a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata tárgyi 

eljárásban nem releváns. 

 

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 3/2020. (II.28.) 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.  

 

 

8. 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 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.) 2021. 

szeptember 21. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a NIF Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.) az 5301. j. út – 

Szakmár közötti 5317 j. összekötő út (1+675 - 5+118 km szelvények között) létesítése előzetes vizsgálati 

tárgyú eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakmai álláspontját kérte. 

 

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

köteles vizsgálni. 
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A kivitelezés során keletkező nem veszélyes hulladékok: 

Hulladék azonosító 

kódja 
Hulladék megnevezése 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 

15 01 04 fém csomagolási hulladék 

17 01 01 beton 

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

17 04 07 fémkeverékek 

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

20 01 40 fémek 

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 

20 03 01 
egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési 

hulladékot is 

20 03 03 úttisztításból származó maradék hulladék 

 

A kivitelezés során keletkező veszélyes hulladékok: 

Hulladék azonosító 

kódja 
Hulladék megnevezése 

13 01 13* egyéb hidraulikaolaj 

13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj 

15 01 10* 
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett csomagolási hulladék 

15 01 11* 

veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) 

tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve 

a kiürült hajtógázos palackokat 

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 

 

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 keletkező hulladékokat egymástól elkülönítve, megfelelő gyűjtőedényzetben, a környezet veszélyeztetését 

kizáró módon helyezik el. Fokozott figyelemmel választják meg a gyűjtőedényzetet, tekintettel arra, hogy 

annak anyagának ellen kell tudnia állni a benne tárolt hulladék kémiai és egyéb hatásainak. Az edényzeten 

feltüntetésre kerül a benne lévő hulladék kódszáma és pontos megnevezése. 

A kommunális hulladék az építkezéseken dolgozók létszámának függvényében keletkezik. A kivitelezés 

során a keletkező szilárd kommunális hulladék gyűjtése műanyag zsákokban, a környezet szennyezését 

kizáró módon történik. 

 

A hulladékkezelő kiválasztásánál figyelembe vették a közelség elvét, ill. azt, hogy a kezelés módja lehetőség 

szerint újra hasznosítás legyen, amennyiben nevezett szempontoknak megfelelő befogadó nem volt úgy az 

ártalmatlanítást, előkezelést, begyűjtést, vagy a kereskedelem lehetőségét vették figyelembe. 

A kitermelésre került földanyagot a fejtési osztályoknak megfelelően elkülönítetten deponálják a 

felhasználásig. A kitermelt talaj egy része a beruházáshoz kapcsolódó rekultiváció során felhasználásra 

kerülhet. A felesleg, amely nem az építés helyén kerül felhasználásra (elszállítják), az hulladéknak minősül 

és besorolják a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint.  
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A kivitelezési időszak során keletkező veszélyes hulladékok mennyiségét nem lehet előre megbecsülni, 

mivel nem ismert sem a kivitelező, sem a rendelkezésére álló géppark mérete és minősége, azonban az 

elérhető legjobb technika alkalmazásával csak kis mennyiségű veszélyes hulladék keletkezésére lehet 

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

előírásai szerint szervezik meg. 

 

Közvetlen hatásterületként hulladék szempontjából a kisajátítási határon belüli területet határozták meg, 

amelyen a hulladék keletkezik, gyűjtésre kerül. Ugyancsak a közvetlen hatásterülethez tartoznak a 

dokumentáció alapján az építés által ideiglenesen igénybe vett felvonulási területek, ahol szintén keletkezhet 

hulladék, és gyűjtése szükségessé válhat. 

A közvetett hatásterületet a hulladék elszállításával és elhelyezésével kapcsolatban lehet kijelölni. A bicikli 

út mellett keletkező hulladékot - elsősorban a veszélyes hulladékot – az üzemeltető telephelyén működő 

üzemi gyűjtőhelyre szállítják, így azt a közvetett hatásterület részének tekintik. 

 

A üzemelés, üzemeltetés során keletkező hulladékok: 

Hulladék azonosító 

kódja 
Hulladék megnevezése 

13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj 

15 01 10* 
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal 

szennyezett csomagolási hulladék 

15 01 11* 

veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó 

fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült 

hajtógázos palackokat 

15 02 02* 

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott 

olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

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

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 

20 03 01 
egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési 

hulladékot is 

20 03 03 úttisztításból származó maradék hulladék 

 

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) a hulladék gyűjtése 

időszakos jellegű (szükség szerinti) feladat, ami az út üzemeltetőjét terheli. A gyűjtés műanyag zsákokban 

történik, amelyek gyűjtését és szállítását várhatóan az üzemeltető (ill. a vele szerződésben álló szolgáltató) 

fogja végezni. 

 

Nyilvántartás 

A hulladékok nyilvántartása a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 

szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik. 

 

A felhagyás időszakában keletkező hulladékok 

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

felhagyás igénye, úgy annak hatásai megegyeznek az építés során várható hatásokkal, illetve a bontási 

munkálatok befejeződésével a teljes területet rekultiválni kell. 

 

Havária következtében várhatóan kialakuló hatótényezők 

A szennyezés a munkafolyamatokban részt vevő munkagépek balesete, meghibásodása esetén jöhet létre, 

amikor üzemanyag vagy hidraulika olaj kerül a felszínre. 

Havária esemény kialakulása esetén az illetékes hatóságokat azonnal értesítik, illetve a szükséges 

intézkedéseket a szennyeződés tovább terjedésének a megakadályozása érdekében meg kell tenni.  
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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 pontja alapján adta meg nyilatkozatát.  

 

* 

 

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

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

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

természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében 

kereste meghatóságunk a 2021. szeptember 20. napján kelt, BK/KTF/08548-6/2021. számú levelével. 

 

A vízügyi-vízvédelmi szakhatóság a 35300/4088-1/2021.ált. számon szakhatósági állásfoglalását megadta. 

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

A szakhatóság 35300/4088-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben előírtam. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/4088-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

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

Főosztály (Kecskemét) a BK/KTF/08548-6/20201. iktatószámú megkeresésében az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló 

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

(1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában (vízügy-vízvédelem) foglalt 

szakkérdések tekintetében a NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) meghatalmazása alapján az UVATERV 

Út-, Vasúttervező Zrt. által előterjesztett, az 5301. j. út – Szakmár közötti 5317. j. összekötő út építése, 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásra vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban 

kérte a vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását. 

A területi vízügyi/vízvédelmi hatóság a kérelem, és a mellékletét képező dokumentációk alapján az 

alábbiakat állapította meg: 

 

A tervezett 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.§ (1) bekezdése és az 1. sz. melléklet 1.3.82. és a 2. 

melléklet 9. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás.  

 

Az elkerülő út építése a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezésről szóló 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 87./b. pontja (országos közút építése) alapján 

előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására kötelezett tevékenység. 

 

A tervezett beruházás elsődleges célja Szakmár település kedvezőbb megközelítésének biztosítása, az 5301. j. 

út – Szakmár közötti 5317 j. összekötő út létesítésével. A cél megvalósítását a tervezendő új összekötő út az 

5308. j. útig tartó szakasz szélesítése és megerősítése szolgálja. A tervezett közút a megépítése a korábban 

engedélyezett szakasszal együtt kapcsolatot teremt a térség jelentősebb mellékútjai között is. 

 

A beruházás során az 5317 j. összekötő út 1+675 – 5+118 km szelvények közötti szakaszának 

burkolatmegerősítésére és szélesítésére kerül sor. A tervezési szakasz kezdete csatlakozik a Pannonway Kft. 

által készített „5301. j. mellékút Szakmár összekötő út tervezése” megnevezésű kiviteli terv, Szakmár bekötő 

út 1+675 km szelvényéhez. A tervezési szakasz az 5308. j. úthoz való csatlakozásnál ér véget, az 5+118 km 

szelvényben.  

A tervezett nyomvonal kezdetben egy meglévő 3 m szélességű mezőgazdasági burkolt út nyomvonalán vezet. 

A mezőgazdasági út a belterület határáig 2854 m hosszú. A tervezési terület a burkolt út folytatásaként a 

belterületi szakaszon 3,5-3,7 m széles burkolt aszfaltút nyomvonalában vezet tovább, egészen az 5308. jelű út 
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becsatlakozásáig, 589 m hosszon. A teljes tervezett nyomvonal hossza 3443 m, a belterületi és a külterületi 

szakaszt forgalomcsillapító sziget választja el. 

 

Műszaki paraméterek 

 

5317 jelű Szakmár – Öregcsertő összekötő út külterületen 

A tervezett létesítmény 2x1 forgalmi sávos kialakítású, K.V. tervezési osztályba sorolt külterületi mellékút 

(összekötő út). Tervezett hossza 2854 m, kezdőszelvénye: 1+675 km szelvénye, végpontja: 4+530 km 

szelvény. 

 

5317 jelű Szakmár – Öregcsertő összekötő út 

A tervezett belterületi mellékút 2x1 forgalmi sávos kialakítású, B.V. tervezési osztályba sorolt összekötő út. 

Tervezett hossza 589 m, kezdőszelvénye: 4+530 km sz., végszelvénye az 5+118 km szelvényben található, 

mely csatlakozik az 5308 j. úthoz. 

 

Egyéb külterületi utak, csatlakozó mezőgazdasági útburkolat szakasza 

Ezek a létesítmények a K.VI. tervezési osztályba sorolhatók, tervezési sebességük 30 km/h. 

 

A telepítéshez szükséges mederkorrekciók: 

A beruházás során mederkorrekcióra nem kerül sor. 

 

Keresztezett vízfolyások és műtárgyak: 

A tervezési területen nem épülnek műtárgyak. 

A tervezett nyomvonal felszíni vízfolyást nem keresztez. 

 

Szakkérdések vizsgálata 

 

Vízellátás, szennyvízelhelyezés: 

A létesítménynek vízellátása nincs, szennyvíz nem keletkezik. 

 

Tervezett vízelvezetési megoldások 

Belterületi szakasz: 

Belterületen az utak mellett kialakított trapéz szelvényű talpárkok gyűjtik össze a csapadékvizeket. A 

talpárkokat hossz-esésétől függően füvesített földmederrel vagy burkolt mederrel tervezik kialakítani. 

Az árkok a meglévő záportározóba vezetik a csapadékvizeket. A záportározóba történő bevezetések 

előtt hordalékfogó műtárgyak létesítését irányozták elő. 

 

Külterületi szakasz: 

Külterületi szakaszon a magassági vonalvezetés nem tette lehetővé az árkok természetes befogadóba, 

illetve a meglévő záportározóba történő vezetését, így tározószivárogtató árkok kialakítása vált 

szükségessé. Az árkok földmedrű kialakítással készülnek. 

 

Szennyezett csapadékvíz keletkezésével üzemszerű, balesetmentes közlekedésnél nem kell számolni. 

 

Vízvédelem 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 

27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet] alapján az érintett 

települések (Szakmár, Ööregcsertő) érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen helyezkedik el. 

 

A csapadékvizek elvezetésének és kezelésének módja a felszíni és felszín alatti vizek minőségére vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak – azok betartása mellett – megfelel. 
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Vízbázis védelem 

A vizsgált területen az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv mellékletei, továbbá a területileg illetékes 

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján nem érint üzemelő-és távlati vízbázis 

védőterületet. 

 

Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások 

Felszíni vízfolyást, illetve nagyvízi medret a tervezett nyomvonal nem érint, így a beruházás az árvíz- és a 

jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.  

 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervnek (VGT) való megfelelés 

Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján a beruházás a Duna vízgyűjtő területén belül a Közép-

Duna alegységet érinti.  

Az alegységekhez készült vízgyűjtő gazdálkodási tervek készítése során elvégzett tesztek alapján 

megállapítható, hogy a felszínhez közeli sekély porózus víztesteink vannak a rosszabb állapotban mennyiségi 

szempontból. 

A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás során az útburkolatról lefolyó, valamint 

a csapadékvíz tározó-szikkasztó árkokba, illetve felszíni vízfolyásba vezetett vizek elhelyezése, az érintett 

felszíni- és felszín alatti víztestek jó állapotának elérését és fenntartását nem veszélyeztetik. 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 9. pontja szerint az út műtárgya – többek között - az út 

víztelenítését szolgáló árok, csatorna, áteresz vagy más vízelvezető létesítmény, amely nem minősül a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény által meghatározott vízilétesítménynek, hanem a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény értelmében az út műtárgyaként funkcionál. 

 

Az előbbiekre tekintettel a felszíni befogadóba való csapadékvíz bevezetés előtt telepítendő hordalékfogó 

műtárgyak létesítésére és üzemeltetésére vonatkozóan figyelem felhívással élt hatóságunk. 

 

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a tervezett országos közút és bekötőút 

csapadékvíz elhelyezése megfelelően megoldott, a tervezett tevékenység a felszíni és a felszín alatti vizek 

minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, a tervezési terület, üzemelő-, illetve távlati 

vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a szakhatósági hozzájárulását az előzetes vizsgálati 

eljáráshoz előírásokkal megadta. 

 

A vízügyi-vízvédelmi hatóság a rendelkező részben előírt kikötéseket az alábbi jogszabályokra alapozta: 

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

- a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 3. § (1) 

bek. 

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet, 

- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 

- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet. 

- a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 

szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 

 

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. § (1) bek. 1. számú melléklet 

9. táblázat 2. és 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja 

állapítja meg. 

 

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

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

 

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

részére történő megküldését.” 

 

* 

 

 

Hivatalunk a 2021. szeptember 20. napján kelt BK/KTF/08548-2/2021. számú levelével – az Ákr. 10. §-ára 

tekintettel –az Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóságot, mint ügyfelet értesítette az eljárás megindításáról 

és tájékoztatta az ügyféli jogairól, köztük a nyilatkozattételi jogról. 

 

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: ADUVIZIG) a 0282-003/2021. számon az 

alábbi kezelői nyilatkozatot adta: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/KTF/08548-2/2021. iktatószámú levelében ügyfélként értesítette 

az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 

Budapest, Váci út 45.) meghatalmazása alapján az UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, 

Dombóvári út 17-19. B. épület) előzetes vizsgálati kérelmet terjesztett elő az 5301 j. út - Szakmár közötti 

5317 j. összekötő út (1+675 - 5+118 km szelvények között) létesítése kapcsán. 

A hivatkozott megkeresés és az ahhoz kapcsolódó tervek alapján igazgatóságunk ügyfélként az alábbi 

nyilatkozatot adja. 

A tervezett út által érintette területek: 

- Szakmár 024/4-20, 026/1, 027, 028, 29, 031/3, 031/5, 031/10 a, 031/10 b, 031/11, 

031/15, 031/29, 031/32-33, 031/38, 032/1, 72, 95, 115, 140, 168 hrsz. 

- Öregcsertő 045/14, 045/15 a, 045/15 b, 046 hrsz. 

 

A tervezett beruházás célja Szakmár település kedvezőbb megközelítésének biztosítása. A tervezett beruházás 

során az 5317 j. összekötő út 1+675 - 5+118 km szelvények közötti szakaszának burkolatmegerősítésére és 

szélesítésére kerül sor a meglévő szerkezet elbontásával és megfelelő szélességű pályaszerkezet 

kialakításával. A megépülő 2x1 forgalmi sávos összekötő út teljes tervezett nyomvonalának hossza 3443 m. A 

belterületi (589 m) és a külterületi (2854 m) szakaszt forgalomcsillapító sziget választja el. 

A vizsgálati dokumentáció szerint a csapadékvizek elvezetése nyílt árkokkal tervezett. Záportározóba való 

bevezetés előtt hordalékfogó műtárgy beépítését irányozták elő. 

Vízgyűjtő-gazdálkodás 
Magyarország kormánya 1155/2016. (III.31.) Korm. határozatával elfogadta- az ország felülvizsgált, 2015, 

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

Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése alapján közzétette a Hivatalos Értesítőben. 

 

Felszíni vizek érintettsége 
A tervezett útszakasz nem érint igazgatóságunk vagyonkezelésében lévő felszíni vízfolyást, vagy állóvizet. A 

legközelebbi vízfolyás a Sárközi-III. főcsatorna; melynek távolsága a jelen eljárásban érintett nyomvonal-

szakasztól kb. 500 m. A nyomvonal környezetében találhatóak továbbá a magántulajdonban álló Szakmán 

halastavak, melyek jelentős mennyiségű vízkivétele és lecsápolása is a Sárközi-III. főcsatornába történik. 

 

A VGT2 az EU Víz Keretirányelvével összhangban a vizek jó állapotának elérését és megtartását tűzte ki 

környezeti célállapotként. Az igazgatóság vagyonkezelői jogköréből következően felelősséggel tartozik a 

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv célkitűzéseinek teljesüléséért. A felszíni víztestek állapotromlásának elkerülése 

érdekében a kivitelezés és a későbbi üzemeltetés során kerülni kell a felszíni víz veszélyeztetését, törekedni 

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

célkitűzéseinek elérésére és be kell tartani ezen rendelet előírásait. 

 

A felszíni vizek állapotromlásának megakadályozása érdekében az engedélyes bármilyen szennyezés 

észlelése esetén köteles azonnal igazgatóságunkat értesíteni, továbbá meg kell kezdenie a kárelhárítást, 

kárenyhítést. Tájékoztatjuk, hogy ilyen esetben a kárelhárítás költsége a károkozót terheli. ' 
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Bármely rendkívüli, akár véletlenszerű szennyezés esetén is, a felszíni vizek minősége védelmének 

szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 36. § (l)-(5) bekezdéseinek megfelelően a szennyezést 

okozó szankcionálható. 

 

Felszín alatti vizek érintettsége 
A csapadékvíz elvezetéssel és szikkasztással érintett, Szakmár és Öregcsertő közigazgatási területéhez 

tartozó területek környezetében található talajvízadó földtani képződményei a Vízgyűjtő-gazdálkodási 'Terv 

(VGT2) szerint az sp.1.15.2. Duna-Tisza köze - Duna-vöigy déli rész sekély porózus víztest részét képezik, 

mely a felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv állapotértékelése alapján kémiai szempontból jó, 

mennyiségi szempontból pedig gyenge minősítést kapott. 

 

A felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a kivitelezés majd a későbbi üzemeltetés során 

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. 

 

A vizsgálati dokumentáció szerint a tervezett útszakasz normál üzeme során a közlekedésből adódó káros 

anyagok várhatóan nem okoznak a felszín alatti vizekben a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes 

rendelet szerinti „B" határértéknél nagyobb mértékű szennyeződést 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vízjogi létesítési engedélyezési dokumentációban a szikkasztási feltételek 

meglétét is vizsgálni szükséges! 

 

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

 

A vizsgálati dokumentáció szerint a vízelvezető rendszer tervezése során egyeztetésekre kerül sor a későbbi 

tervfázisok alkalmával a területileg illetékes vízügyi igazgatósággal és a vízügyi hatósággal, amit a felszíni 

és felszín alatti vizek kezelőiként szükségesnek tartunk. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakhoz kapcsolódóan kérjük nyilatkozatunk figyelembe 

vételét.” 

 

* 

 

Hivatalunk a 2021. szeptember 20. napján kelt BK/KTF/08548-4/2021. számú levelével – figyelemmel az R. 

2021. május 29. napján módosult 1. § (6b) bekezdésére, különös tekintettel a telepítés helyével, a 

településrendezési eszközökkel kapcsolatos esetleges kizáró okokra – megkereste a tevékenység telepítési 

helye szerinti település önkormányzatoknak. 

 

A Szakmári Közös Önkormányzat Jegyzője a fenti számú megkeresésre megküldte a 2021. október 6. napján 

kelt és kiadott, S-I/11-57/2021. számú nyilatkozatát. 

Szakmári Közös Önkormányzat Jegyzőjének S-I/11-57/2021. számú nyilatkozata az alábbiakat tartalmazza: 

 

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

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály által hivatalomhoz megküldött fenti számú megkeresése, 

valamint annak mellékletei alapján, az 5301. jelű út - Szakmar közötti 5317 j. összekötő út (1+675 - 5+118 

km szelvények között) létesítése tárgyában előzetes vizsgálati eljárásban nyilatkozatomat az alábbiak szerint 

adom meg: 

Az 5301. jelű út - Szakmár közötti 5317j. összekötő út (1+675 - 5+118 km szelvények között) létesítése 

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének helyi építési szabályokról szóló 8/2010.(XII.20.) 

önkormányzati rendeletében meghatározott településrendezési követelményeknek és helyi építési 

szabályzatban foglaltaknak megfelel, valamint e rendeletben meghatározott természetvédelmi 

követelményekkel nem ellentétes. 
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Jelen döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, csak az ügy érdemében hozott határozat ellen, ennek 

hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.”  

 

A S-I/11-57/2021. számú nyilatkozat indokolása: 

 

„NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.) meghatalmazása alapján 

az UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület) előzetes 

vizsgálati kérelmére indult - az 5301. jelű út - Szakmár közötti 5317 j. összekötő út (1+675 - 5+118 km 

szelvények között) létesítése - eljárásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya nyilatkozat 

kéréssel kereste meg hivatalomat. 

Nyilatkozatom kialakítása során megállapítottam, hogy az 5301. jelű út - Szakmár közötti 5317 j. összekötő 

út (1+675 - 5+118 km szelvények között) létesítése a helyi rendeletben meghatározott településrendezési 

követelményeknek és helyi építési szabályzatban foglaltaknak megfelel, valamint e rendeletben 

meghatározott természetvédelmi követelményekkel nem ellentétes, ezért a rendelkező rész szerint 

döntöttem. 

Nyilatkozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25.§ (1) bekezdés b) 

pontja, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásáról 

szóló 314/2005 (XII.25.) Korm.rendelet l.§ (6b) bekezdése alapján adtam meg. 

 

A fellebbezésre vonatkozóan az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 112.§- a és 

116.§. (1) és (3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.” 

 

 

A Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal Öregcsertői Kirendeltség Jegyzője a fenti számú megkeresésre 

megküldte a 2021. október 5. napján kelt és kiadott, Ö-I/50-55/2021. számú nyilatkozatát. 

 

Szakmári Közös Önkormányzat Öregcsertői Kirendeltség Jegyzőjének Ö-I/50-55/2021. számú nyilatkozata 

az alábbiakat tartalmazza: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormány hivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály által hivatalomhoz megküldött fenti számú megkeresése, 

valamint annak mellékletei alapján, az 5301. jelű út - Szakmar közötti 5317 j. összekötő út (1+6 75 - 5+118 

km szelvények között) létesítése tárgyában előzetes vizsgálati eljárásban nyilatkozatomat az alábbiak szerint 

adom meg: 

 

Az 5301. jelű út - Szakmár közötti 5317 j. összekötő út (1+6 75 - 5+118 km szelvények között) létesítése 

Öregcsertő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének helyi építési szabályokról szóló 12/2009. (XI.27.) 

önkormányzati rendeletében meghatározott településrendezési követelményeknek és helyi építési 

szabályzatban foglaltaknak megfelel, valamint e rendeletben meghatározott természetvédelmi 

követelményekkel nem ellentétes. 

 

Jelen döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, csak az ügy érdemében hozott határozat ellen, ennek 

hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.” 

 

A Ö-I/50-55/2021. számú nyilatkozat indokolása: 

 

„NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.) meghatalmazása alapján 

az UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület) előzetes 

vizsgálati kérelmére indult - az 5301. jelű út - Szakmár közötti 5317 j. összekötő út (1+675 - 5+118 km 

szelvények között) létesítése - eljárásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya nyilatkozat 

kéréssel kereste meg hivatalomat. 
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Nyilatkozatom kialakítása során megállapítottam, hogy az 5301. jelű út - Szakmár közötti 5317 j. összekötő 

út (1+675 - 5+118 km szelvények között) létesítése a helyi rendeletben meghatározott településrendezési 

követelményeknek és helyi építési szabályzatban foglaltaknak megfelel, valamint e rendeletben 

meghatározott természetvédelmi követelményekkel nem ellentétes, ezért a rendelkező rész szerint 

döntöttem. 

 

Nyilatkozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25.§ (1) bekezdés b) 

pontja, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásáról 

szóló 314/2005 (XII.25.) Korm.rendelet l.§ (6b) bekezdése alapján adtam meg. 

 

A fellebbezésre vonatkozóan a/ általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény 112.§- a és 

116.§. (1) és (3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.” 

 

 

* 

Várható környezeti hatások 

 

Országhatáron átnyúló környezeti hatás 

 

A dokumentációban foglaltak alapján, a vizsgálatok eredményeire tekintettel, országhatáron átnyúló hatások 

kialakulása nem valószínűsíthető. 

 

 

Levegőtisztaság-védelem 

 

Létesítés 

A beruházás legnagyobb részben Szakmár község kül- és belterületén, kisebb arányban Öregcsertő község 

külterületén valósul meg. Az útépítés során az 5317 j. összekötő út 1+675 – 5+118 km szelvények között 

meglévő útszerkezet elbontására és megfelelő szélességű pályaszerkezet szélesítésére kerül sor. A külterületi 

szakaszon található ingatlanok és földterületek elérésének biztosítása érdekében 7 db földutat létesítenek. A 

tervezett út mentén hosszan elnyúló földterületek elérését 6 db telekbejáró kialakításával biztosítják.  

A kivitelezés alatt – tereprendezés, közműkiváltások és ellátó vezetékek építése, földszállítás, tömörítés, 

útalap építés, illetve aszfaltozás – fellépő levegőminőség romlás ideiglenes, elsősorban az útpálya 

megközelítési útvonalain, illetve az építkezés közvetlen környezetében jelentkezhet. A burkolati rétegeket 

elsődlegesen keverőtelepeken állítják elő. A környezet porterhelésének átmeneti növekedésével elsősorban a 

földmunkák során kell számolni. A porszennyezést az anyagnyerő helyek nyomvonal közeli 

megválasztásával, a szállítási útvonalak nedvesítésével, lakott területeket elkerülő kijelölésével csökkentik. 

A kiporzás elleni védelem érdekében a szállításra használt útvonalakat és a deponált földanyagot 

újrafelhasználásig rendszeres locsolják, illetve az építőanyagokat ponyvás járművekkel szállítják a 

munkaterületre. 

 

Üzemelés 

Az útpályák üzemének levegőterhelő hatása a rajta áthaladó forgalomból származik. Az utak célforgalma 

mellett átmenő forgalom is jelentkezik. A dokumentációban foglalt számítások szerint a tervezett utak távlati 

forgalmából adódóan a szennyezőanyagok koncentrációértékei a tengelytől mért 10 m-en belül elérik a 

jogszabályban rögzített határértéket. A két érintett mellékút forgalmi viszonyainak változása alapján az új 

utak megjelenése nem gyakorol jelentős hatást a térség úthálózatának forgalmára. A referenciaállapothoz 

képest csak az 5308. j. út Szakmár és Kalocsa közötti szakaszán várható jelentős forgalomnövekedés, 

azonban a forgalom nagyságrendje így sem lesz jelentős. 

Az utak üzemeltetéséhez kapcsolódó közútkezelői munkák: a zöldfelületek gondozása, útburkolat festés, 

forgalomtechnikai berendezések karbantartása, hulladékok összegyűjtése, téli síkosságmentesítés. Az 

üzemeltetésből származó levegőterhelés elhanyagolható nagyságrendű. 
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Hatásterület 

Az útpályák levegőtisztaság-védelmi szempontú hatásterülete 10 m, mely maga az út területe. A 10 m-es 

hatásterületen belül – 9,7 m-re – egy lakóépület található, azonban határérték feletti levegőterhelés nem 

várható, így szén-monoxid, nitrogén-dioxidok, szénhidrogének és szálló por (PM10) vonatkozásában 

határérték feletti terhelés nem várható. 

 

Éghajlatváltozás 

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

megállapítható, hogy a tervezett beruházásra a szélsőséges éghajlati paraméterek (hőhullámok, viharos szél, 

intenzív csapadék) jelentős hatással bírnak. A projekt helyszín kitettsége a szélsőséges hőmérsékleti értékek 

tekintetében magas, míg a belvíz előfordulása szempontjából közepes mértékű. A hőmérsékleti értékek 

változása dilatációs mozgásokat, az útburkolaton felületi repedéseket idézhet elő. A csapadék intenzitásának 

növekedése az utak szerkezetében okozhat károkat (alap kimosása, süllyedés, beszakadás), a belvíz hatására 

a pályaszerkezet kimosódhat, melynek következtében a földmű teherbírása csökken. Ezen negatív hatások 

magasabb beruházási és fenntartási költségeket tehetnek szükségessé. Továbbá akadályozhatják a személy és 

teherforgalmat (pl. termelési inputok késése, utazási idő meghosszabbodása, sürgősségi ellátás 

akadályoztatása). 

A hőmérséklet növekedés hatásaival szembeni alkalmazkodás lehetséges módja a megfelelő bitumen és 

aszfaltkeverékek alkalmazása. A kivitelezés időszakában a töltésrézsűkön növénytelepítéssel, a földmű 

kialakítása után mielőbbi füvesítéssel lehet védekezni az erózió ellen. A megfelelő vízelvezetés 

megakadályozza a pályaszerkezet sérülését, és biztosítja az esetleges árhullámok levezetését. 

Üvegházhatású gáz kibocsátással a kivitelezési munkák, ill. maga az üzemelés jár. A kivitelezés során 

összesen 704 t CO2 eq. kibocsátás jelentkezik, mely a kivitelezés időtartamától függően időben (akár több 

hónapra vagy évre) eloszlik. A tervezett utak építése során az igénybe venni kívánt területek borítottságától 

függ az asszimiláló felület veszteség nagysága, amely jelen esetben 1,41 ha (a tervezett beavatkozás 

területének mintegy 83%-a jelenleg is közúti terület). A beruházás során tervezett növénytelepítés és a 

füvesített rézsűképzés kis mértékben kompenzálja a beruházás üvegházhatású gázok növényzet általi 

elnyelésére gyakorolt negatív hatását. 

 

Felhagyás 

A dokumentációban foglaltak alapján a közutak üzemelési ideje várhatóan több évtized, így megszüntetésük 

nem valószínűsíthető. Esetleges felhagyás esetén az útpályákat elbontják, a területet rekultiválják, mely 

munkálatok levegőterhelő hatása megegyezik az építési munkafázisok hatásaival. 

 

Havária 

Az építés, üzemeltetés szakaszokban, illetve az út üzeméből adódóan levegőtisztaság-védelmi szempontból a 

munkagépek, tehergépjárművek felborulása, meghibásodása során az üzemanyag kifolyás, a szállított 

anyagok kiszóródása, a kibocsátott kipufogógázok, illetve a felvert por okozhat levegőterhelést. Műszaki 

hiba, baleset, által okozott tűz esetén az égés során felszabaduló légszennyező anyagok (szén-monoxid, 

dioxionok, furánok) okozhatnak átmenetileg levegőminőség romlást. 

 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

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

rendelet hatálya alá tartozik. A tervezett beruházás során az 5317 j. összekötő út 1+675 – 5+118 km 

szelvények közötti szakaszának burkolatmegerősítésére és szélesítésére kerül sor. A tervezési szakasz 

kezdete csatlakozik a Pannonway Kft. által készített „5301. j mellékút Szakmár összekötő út tervezése” 

megnevezésű kiviteli terv, Szakmár bekötő út 1+675 km szelvényéhez. A 

tervezési szakasz az 5308. j. úthoz való csatlakozásnál ér véget az 5+118 km szelvényben. A tervezett 

nyomvonal kezdetben egy meglévő 3 m szélességű mezőgazdasági burkolt út nyomvonalán vezet. A 

mezőgazdasági út a belterület határáig 2854 m hosszú. A tervezési terület a burkolt út folytatásaként a 

belterületi szakaszon 3,5-3,7 m széles burkolt aszfaltút nyomvonalában vezet tovább egészen az 5308. jelű út 

becsatlakozásáig, 589 m hosszon. A teljes tervezett nyomvonal hossza 3443 m, a belterületi és a külterületi 

szakaszt forgalomcsillapító sziget választja el. A beruházás során a burkolat jelentős mértékű szélesítése 

szükséges. 
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Jelenlegi állapot 

A tervdokumentáció szerint a jelenlegi alapállapot terjedésszámítással került megvizsgálásra. A jelenlegi 

állapotban a leendő összekötő út nyomvonala személygépkocsival csak korlátozott mértékben járható végig. 

Az út a jövőbeni szelvényezés szerinti végén, kb. 500 m hosszan a 4m szélességű Kiskőrösi utcában, 

belterületen fut. A további útszakasz külterületen, az 1+675 km szelvényig tart, ahonnan az 5301. j. út 

földúton közelíthető meg. Az előzőeknek megfelelően a jelenlegi átmenő forgalma csekély. Az elvégzett 

alapállapoti zajszintmérés szerint a Kiskőrösi u. 33. szám alatti lakóház védendő homlokzata előtti 

zajszintek: nappal 50,8 dB(A), éjjel 45,6 dB(A). 

 

A határérték teljesülésének határvonala (védőtávolság) az éjszakai zajterhelési értékéből került 

megállapításra a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 

ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben [a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) 

KvVM rendelet] foglalt számítási eljárások szerint. A számítások során akadálymentes, szabadtéri terjedést 

feltételeztek. Az ilyen módon meghatározott védőtávolságon túl a zajterhelés várhatóan nem haladja meg a 

határértéket. 

 

Távlati állapot 

A távlati forgalmi változások adatait figyelembe véve a környező közutak forgalma várhatóan növekedni 

fog. Abban az esetben, ha a jelenleg tervezett beruházás nem valósul meg, 2036. évre 8-37 % közötti 

forgalomnövekmény várható a környező közutakon, amely hozzávetőlegesen 1-2 dB emisszió növekményt 

eredményez. Ennek okán a zajterhelés kismértékű emelkedése várható. 

 

Jelen beruházás megvalósulása esetén a tervezett nyomvonalra vonatkozóan kiszámításra került a 

védőtávolság, amelyen belül a határértékek várhatóan teljesülni fognak az új 5317. j. összekötő út mentén. A 

számításokat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben foglaltak szerint végezték. 

 

Út 
Szakasz 

–tól, ig 

Zajemisszió 

LAeq 7,5 m 

[dB] 

Zajemisszió 

LAeq 25 m 

[dB] 

Határérték (nappal 60 

dB, éjjel 50 dB) teljesülési 

távolsága az úttengelytől 

[m] 

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel 

új 

5317 
5301 j. út 60 51,3 52,1 43,4 7 9 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott, a fenti táblázatban foglalt számított adatok alapján 

megállapítható, hogy a tervezett új összekötő úttól eredő zajterhelés az éjjeli időszakban a tengelytől 

számított 9 méter távolságon, a nappali időszakban 7 méter távolságon túl már megfelel a vonatkozó 

határértéknek. 

A viszonylag magas környezeti alapzaj értékéhez képest az új zajforrás zajterhelése várhatóan nem lesz 

magas. Ennek okán a tervezett létesítmény által okozott közlekedési zajterhelés várhatóan nem lesz 

jelentős a tervezett út menti lakóépületek védendő homlokzatainál. 
Mivel a Kiskőrösi utca épületei a tervezett tengelytől a fenti táblázatban bemutatottaknál távolabb 

találhatóak, a határértékek túllépése az új nyomvonal mentén a 2036.-ig terjedő távlati időszakban nem 

várható. 
 

A benyújtott dokumentáció szerint a tervezett új összekötő út, mint zajforrás közvetlen hatásterületének 

lehatárolása a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) és (3) bekezdésének előírásai szerint történt. Az 

eredmények alapján a tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének határa a legnagyobb hatásterületet adó 

éjszakai időszakra falusias lakóterületek esetében a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 40 dB-es izovonal, 

gazdasági területek esetében pedig a 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti 45 dB-es izovonal. A hatásterület 

kiterjedése a falusias lakóterületek esetében az úttengelytől mért 43 m, a gazdasági területek esetében 20 m 

(mindkét irányban). 

 

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületén az alábbi zajtól védendő ingatlanok helyezkednek el: 
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Helyrajzi szám 

Településrendezési 

eszközök szerinti 

övezeti besorolás 

12 Lf 

74/2 Lf 

75 Lf 

77/4 Lf 

77/5 Lf 

80 Lf 

81 Lf 

82 Lf 

85/1 Lf 

85/2 Lf 

86/1 Lf 

86/2 Lf 

87 Lf 

88 Lf 

96 Lf 

97 Lf 

104 Lf 

105 Lf 

106 Lf 

107 Lf 

116 Lf 

117/1 Lf 

117/2 Lf 

118 Lf 

138 Lf 

139 Lf 

141 Lf 

142 Lf 

143 Lf 

144 Lf 

145 Lf 

146 Lf 

147 Lf 

148 Lf 

149 Lf 

150 Lf 

151 Lf 

152 Lf 

154 Lf 

155 Z 

167 Lf 

169/1 Lf 

170 Lf 

171 Lf 

172 Lf 

173 Lf 



28 

 

 

 

 

174 Lf 

175 Lf 

176 Lf 

432 Lf 

433 Lf 

026/3 Gksz 

 

Lf – falusias lakóterület 

Z – zöldterület 

Gksz – gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató terület 

 

A létesítmény közvetett hatásterületével és jövőbeli üzemeltetésével kapcsolatban a benyújtott előzetes 

vizsgálati dokumentáció megállapítja, hogy a 2036. évi távlati forgalmi állapotok (a tárgyi összekötő út 

megvalósulásával, illetve megvalósulása nélkül) összevetéséből következően az összekötő útszakasz 

üzemeltetésének zaj- és rezgésvédelmi szempontból jelentős negatív hatása nem várható a környező védendő 

létesítményeknél. 

 

Létesítés 

Az összekötő út építésének tervezett időtartama megközelítőleg két év (2023-2025). Az egyes építési fázisok 

szakaszosan valósulnak meg, időtartamuk egy hónap és egy év közötti időn belül várható. A jelentős 

zajkibocsátással járó munkafázisok a földmunkák, töltésépítés és pályaszerkezet építés. A tervezett 

nyomvonal mentén külterületen nagyrészt mezőgazdasági, belterületen falusias lakóterületek találhatóak. A 

vonalas építési tevékenység során várhatóan több száz méter hosszan, 25-30 m szélességű munkaterületen 

szakaszosan végzik a munkát. Az egy-egy szakaszon végzett gépesített összmunka várhatóan nem tart 

tovább néhány hónapnál. 

A jelenlegi tervfázisban a pontos építési terv, illetve a kivitelező személye, valamint az építési 

munkálatokhoz alkalmazni kívánt géppark nem ismert. Az építési munkától származó környezeti zajterhelést 

irodalmi adatok, valamint korábbi mérési tapasztalatok alapján, becsléssel határozták meg. 

A fenti táblázatban közölt munkagépek és szállítójárművek építési fázisonként és azon belül egy-egy 

munkafolyamat során a kiterjedt felvonulási területen többnyire különböző helyszínen és nem azonos időben 

üzemelnek. 

 

Mivel jelen tervfázisban az organizációs terv, a kivitelező, a pontos építési terv még nem ismert, az építkezés 

során alkalmazandó gépek, berendezések zajkibocsátását, illetve az építési munkától származó környezeti 

zajterhelést irodalmi adatok, valamint korábbi mérési tapasztalatok alapján, becsléssel határozták meg. 

A becsült adatokkal elvégzett számítások alapján Szakmáron a Kiskőrösi utca, a Bajcsy-Zsilinszky utca, a 

Rákóczi utca, a Széchenyi utca, a Petőfi utca és a Dózsa György út menti egyes lakóépületek lehetnek majd 

érintettek határértéket meghaladó zajterheléssel a kivitelezési munkálatok ideje alatt. 

 

A tárgyi útszakasz megvalósításához szükséges szállítási tevékenység hatásterülete a 284/2007. (X. 29.) 

Korm. Rendelet 7. §. (1) bekezdése szerint az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, 

amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz. A 

benyújtott tervdokumentáció szerint az utakon megjelenő nehézgépjármű többlet előreláthatólag nem fog 

okozni a zajterhelésben érzékelhető mértékű változást, így a vonatkozó jogszabály szerinti közvetett 

hatásterület várhatóan nem alakul ki. 

 

 

Földtani közeg védelme 

 

A létesítmény hatása: 

A tervezett beruházás új területek igénybevételével jár. A becsült területigénybevétel ~ 8,80 ha, ebből ~ 1,42 

ha a termőföld. 

Szakmár településszerkezeti terve, ill. a rendelkezésünkre álló kataszteri állomány felhasználásával készített 

terület-kimutatás alapján a beruházás a meglévő út nyomvonala mellett legnagyobb részben szántókat érint. 

Ezen kívül még legelőket érint magasabb arányban. 
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A beruházás során az igénybeveendő termőföld terület nagysága meghaladja a talajvédelmi terv készítésének 

részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 1. § (1) d.) pontjában megadott 400 m
2
-es 

küszöbértéket, így a humuszos termőréteg mentéséhez talajvédelmi terv készítése szükséges. 

A nyomvonal csak a tervezési szakasz végének környezetében érint jelentős mezőgazdasági kapacitású 

talajokat, ezeket azonban a meglévő út nyomvonala is érinti, így megállapítható, hogy a területfoglalás 

kedvezőtlen hatása a termőtalajokra nézve kevésbé jelentős. 

 

Talaj szerkezetére gyakorolt hatás: 

A talaj szerkezetére gyakorolt hatás elsősorban magas töltések építése esetén lehet számottevő, mert az 

altalajt érő terhelés (nyomás) eredményeként a talaj szerkezetében változás történik. 

A tervezett mellékút magassági nyomvonalvezetése alapján a legnagyobb töltés (mely a tervezési szakasz 

elején helyezkedik el) kb. 170 cm magas. Emellett a tervezett út a meglévőhöz képest kb. 15 cm-es 

megemeléssel épül. A tervezett töltések magasságából kiindulva érdemi szerkezetváltozás nem várható, a 

töltések nyomóereje pedig csak az alatta lévő talajtestre van hatással, a környező területeken nem 

érzékelhető. 

A felvonulási területeken kisebb talajtömörödésre lehet számítani. 

 

A létesítmény üzemének hatásai: 

- gépjárművek üzeméből származó gázok és egyéb részecskék kicsapódása, bemosódása, 

- hulladék „termelődés” (elsősorban a közlekedésben résztvevők kommunális jellegű hulladéka), 

- légköri száraz kiülepedés, 

- csapadékvízzel lemosódó szennyező anyagok. 

A várható negatív hatások elsősorban a közúti közlekedés emissziói, a levegőből kiülepedő poron megkötött 

szennyezőanyagok, és az út mentén olajosan szennyeződő porszemcsék következtében léphetnek fel. Ilyenek 

a kopásanyagok, kenőanyagok, üzemanyag elcsepegések, kiülepedő por. Normál működés esetén ezek a 

légszennyező anyagok diffúz kiülepedésével, vagy a csapadékkal kerülnek le az útpályáról, azonban az út 

melletti padka és ároknál távolabb nem kerülnek. Koncentrációjuk felhígul, ezért az út melletti területeken 

nem fejtenek ki jelentős hatást. 

A gépjárművek kopásából származó fémek, valamint a CH származékok kismértékben a talajba szivárognak, 

azonban szakirodalmi adatok és kutatási eredmények alapján a talaj felső 10-15 cm vastag rétegében 

megkötődnek. 

A csapadékvizek elvezetését nyílt árkokkal tervezik megoldani. A záportározóba való bevezetés előtt 

hordalékfogó műtárgyak beépítését irányozták elő. A csapadékvíz-elvezetés tervezése során figyelembe 

veszik 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 rendeletben foglaltakat, 

biztosítva a megállapított (B) szennyezettségi határértéknél jobb állapotot. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy az út normál üzemének nincs jelentős hatása a talajra és a földtani 

közegre. 

 

Üzemeltetés hatásai: 

Az út fenntartásához felhasznált kemikáliák (pl. síkosságmentesítéshez felhasznált szerek) nem megfelelő 

koncentrációban és mennyiségben történő alkalmazása szintén szennyezést okozhat a földtani közeg 

vonatkozásában. 

A sózóanyagok hatásterülete az útról lefolyó és a rézsűben elszivárgó víz esetében rendkívül kicsi, lévén a 

hatóanyagok döntő része a padkán, illetve a rézsű felső részén szivárog el. A sózó anyagok vegetációs 

időszakon túl jutnak a környezetbe és az út menti árokban egyáltalán nem, vagy csak mikrogrammnyi 

mennyiségben mutathatóak ki, így problémát gyakorlatilag csak a hosszú távú hatásuk okozhat. A 

sófelhalmozódás elsősorban azokon a helyeken jelentkezik, ahol a csapadékvíz elvezetése nem megfelelő, és 

pangó vizek alakulnak ki. 

A gyomirtásra alkalmazott vegyszerek szintén okozhatnak szennyeződést, amely nemcsak a 

gyomnövényeket, hanem egyéb növénytársulásokat, illetve a talaj élővilágát is károsíthatják, ezért az útpálya 

melletti padkasáv karbantartása gyomirtás helyett kaszálással fog történni. 

A fejlesztés talajra és földtani közegre gyakorolt hatása a vonatkozó jogszabályi követelmények betartása 

mellett - normál üzemmenetben - a környezeti elem állapota szempontjából elviselhetőnek ítélhető. 
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A beruházás építési fázisának hatása: 

A kivitelezési időszak negatív hatásait a felvonulás területfoglalása, a földmunkák nagyságrendje és az 

anyagnyerőhelyek felhasználása jelenti, illetve a bolygatott talaj eróziója. Az építés hatása a talajra 

elsősorban a munkagépek mozgásával (talajtömörödés), az üzemanyag feltöltéssel, a szállítással, valamint a 

veszélyes anyagok tárolásával és a hulladék elhelyezéssel függ össze. 

A közvetlen hatásterület megegyezik a kisajátításra kerülő területtel és a csatlakozó felvonulási területtel. 

Az építés közvetlen hatásterülete továbbá kiterjed az építési munkálatokkal kapcsolatos ideiglenesen igénybe 

veendő többlet területekre is (anyagnyerőhelyek, deponálóhelyek területe). Ezek pontos helyét csak az építés 

megkezdése előtt, a kivitelező kijelölése és az organizációs terv elkészülte után lehet meghatározni. A 

járulékos területek igénybevétele az építés idejére korlátozódik. Közvetett hatásterület a szállítási 

útvonalak környezete, ahol a talaj szennyeződhet, illetve az építési terület tágabb környezete. 

A földre, földtani közegre gyakorolt közvetlen hatások a kivitelezés során az ideiglenesen jelentkező építési- 

és szállítási tevékenységkor lépnek fel. Az építés hatásai a munkaterületen, illetve annak közvetlen 

környezetében jelentkeznek, az építési anyagok valamint a hulladékok szállítása pedig járulékos terhelésként 

a környező úthálózatokon, településeken mutatkoznak meg. 

 

A létesítmény felhagyásának hatása: 

A tervezett Szakmári beruházás megszüntetése térségi jelentősége miatt nem valószínűsíthető. Az esetleges 

felhagyás esetén az út forgalmából származó szennyezésének talajra és földtani közegre gyakorolt hatása 

megszűnik. A felhagyás kis mértékben kedvező hatást is jelentene a levegőből kiülepedő, valamint az útról 

lemosódó szennyezőanyagok hiánya miatt. Amennyiben a tervezett létesítmény ténylegesen elbontásra 

kerülne a felhagyás keretében, akkor a telepítés fázisánál leírt, csekély mértékű időszakos hatások várhatóak. 

Ezek közül említésre méltó a bontási fázisban fellépő területfoglalás hatása, azonban ez is időszakos jelleget 

képvisel. A bontás, és a rekultiváció befejeztével az eredeti talajállapot állhat vissza. A felhagyásra, bontásra 

vonatkozó és esetlegesen szükséges intézkedések megegyeznek az építés esetén leírtakkal. 

 

Havária esetek vizsgálata: 

Az üzemelés során a talajszennyezés (pl. olajszennyezés) nagysága elsősorban a havária eseményekkel (pl. 

üzemanyag-szállító kamionok, tehergépkocsik balesete következtében a teherszállító járművekben szállított 

anyagok kiszóródásából, kifolyásából származó szennyezés), kapcsolatban lehet számottevő. Ebben az 

esetben elsősorban a padka és az árok környezetének talaját szennyezheti. A szennyezőanyagok 

bemosódással és a felszín alatti vizek mozgásával távolabbi területekre is eljuthatnak. A beszivárgó 

szennyezés mennyisége a talaj tulajdonságaitól (vízáteresztő-képességétől) függ. A vizsgált területen 

található talajok vízáteresztő, vízvezető képessége túlnyomó részt nagy és igen nagy, ezért haváriák esetén 

bekövetkező talajszennyezés a földtani közeg mélyebb rétegeit és a felszín alatti vizek minőségét is 

veszélyezheti. 

Havária esetekre a kezelőnek intézkedési tervvel és megfelelő szervezettel, anyagokkal kell rendelkeznie. Az 

intézkedési tervnek tartalmaznia kell a szennyezés terjedésének megfékezéséhez szükséges lépéseket, az 

értesítendők listáját, valamint a szükséges védelmi intézkedéseket. A haváriás szennyezések lokalizálása 

érdekében a védelem módját a szennyezés volumene és a szennyező anyagok tulajdonságai alapján kell 

meghatározni. Az intézkedési terv alapján a kisebb kiömléses jellegű szennyezések kárelhárítással 

biztonságosan kezelhetők, és a szennyezés terjedése megszüntethető, azonban az illetékes hatóságokat 

mindenképp értesíteni kell. 

 

Talajvédelmi intézkedések: 

A talaj minőségének védelme érdekében csak a vonatkozó előírásoknak megfelelő műszaki állapotban lévő 

munkagépekkel végezhető a kivitelezés, elkerülendő az esetleges meghibásodásából eredő szénhidrogén 

szennyezést (üzemanyag, kenőolaj csöpögés stb.). Továbbá a kivitelezés során ügyelni kell arra, hogy 

ideiglenesen sem kerülhet tárolásra nyílt felszínen olyan anyag, amiből szennyező anyag oldódhat ki, 

elszennyezve a talajt. A kivitelezés nem okozhatja a talaj és földtani közeg szennyezését, azaz a földtani 

közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről szóló 6/2009. (IV. 

14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megadott (B) szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb 

állapotát.  
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A munkálatok végzésénél csak szennyeződésmentes talaj (valamint kavics, homokos kavics stb.), illetve az 

építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőségi igazolásának, valamint forgalomba hozatalának 

és felhasználásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet előírásainak – igazoltan 

– megfelelő termék használható fel, építhető be. 

Az építés időszakában a munkavégzés helyszínein keletkező kommunális szennyvizeket zárt tartályokban 

kell gyűjteni, és azok ártalmatlanítását előkezelővel rendelkező szennyvíztisztító telepen kell végezni. 

 

Természet- és tájvédelem 

A beruházás során az 5317 j. összekötő út 1+675 – 5+118 km szelvények közötti szakaszának burkolat 

megerősítésére és szélesítésére kerül sor. A tervezési szakasz kezdete csatlakozik a Szakmár bekötő út 1+675 

km szelvényéhez. A tervezési szakasz az 5308. j. úthoz való csatlakozásnál ér véget az 5+118 km 

szelvényben. A tervezett nyomvonal kezdetben egy meglévő 3 m szélességű mezőgazdasági burkolt út 

nyomvonalán vezet. A mezőgazdasági út a belterület határáig 2854 m hosszú. A tervezési terület a burkolt út 

folytatásaként a belterületi szakaszon 3,5-3,7 m széles burkolt aszfaltút nyomvonalában vezet tovább 

egészen az 5308. jelű út becsatlakozásáig, 589 m hosszon. A teljes tervezett nyomvonal hossza 3443 m, a 

belterületi és a külterületi szakaszt forgalomcsillapító sziget választja el. A beruházás során a burkolat 

jelentős mértékű szélesítése szükséges. A burkolattechnológiai szakvélemény a meglévő burkolat vastagsága 

és állapota alapján a meglévő szerkezet elbontását és megfelelő szélességű pályaszerkezet szélesítését 

irányozza elő. 

 

A tevékenységgel az alábbi ingatlanok érintettek: 

 Szakmár 024/4-20; 026/1; 027-028; 031/3; 031/5; 031/10a-b; 031/11; 031/15; 031/29; 031/32-33; 

031/38; 032/1; 29; 72; 95; 115; 140; 168 hrsz.; 

 Öregcsertő 045/14; 045/15a-b; 046 hrsz. 

 

A beruházás védett természeti területet, Natura 2000 területet területfoglalással nem érint, azonban a 

tervezett nyomvonal 1+675 km - 2+550 km szelvények közötti szakaszon határos az európai közösségi 

jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Nkr.), és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 

földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének 8.7. pontja alapján a 

Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék elnevezésű, HUKN10002 azonosítószámú, különleges 

madárvédelmi Natura 2000 területtel. 

 

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

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

élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a 

Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 

feltételeinek biztosítása”. 

Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék különleges madárvédelmi terület (Terület azonosító: 

HUKN10002, területe: 35 748 ha). Jelölő fajok: aranylile, bakcsó, barna rétihéja, batla, bölömbika, 

cigányréce, daru, fattyúszerkő, fehér gólya, fülemülesitke, gólyatöcs, gulipán, halászsas, hamvas rétihéja, 

kacagócsér, kanalasgém, kék vércse, kékbegy, kékes rétihéja, kerecsensólyom, kis kócsag, kis lilik, 

tövisszúró gébics, kis őrgébics, kis sirály, kis sólyom, kis vízicsibe, kormos szerkő, küszvágó csér, lócsér, 

nagy kócsag, pajzsoscankó, pettyes vízicsibe, réti cankó, rétisas, szalakóta, széki lile, szerecsensirály, 

törpegém, túzok, ugartyúk, üstökösgém, vándorsólyom, vékonycsőrű víztaposó, vörös gém. 

Az Nkr. 10. § (1) bekezdés szerint „Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, 

amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem 

feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy 

beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak – a 

tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez 

viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra 

figyelemmel – vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének 

alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi 

helyzetére gyakorolt hatásokat.” 
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A kérelmező az Nkr. 10. § (1) bekezdésének megfelelően az előzetes dokumentáció mellékleteként Natura 

2000 hatásbecslési dokumentáció is benyújtott hatóságunk részére. 

A beruházással érintett ingatlanok az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. 

(I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdésének a) pontja, a (4) 

bekezdése, továbbá a 2. számú mellékletének 8.1.1. pontja alapján a Dunavölgyi sík elnevezésű, kiemelten 

fontos érzékeny természeti terület részét képezik. 

Továbbá a Szakmár 027; 031/3; 031/5; 031/10; 031/11; 031/29; 031/32; 031/33; 031/38; 032/1; Öregcsertő 

045/14; 045/15; 046 hrsz.-ú ingatlanok részei a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény által meghatározott Nemzeti Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó 

övezetének és/vagy a Kiskunsági Nemzeti Park által nyilvántartott K1854 kódszámú természeti területnek. 

 

 

1. A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció az alábbiakat állapítja meg: 

 

A tervezett munkák során a meglévő út bővítése élőhelyveszteséget okoz. Az állandó vegetációval borított 

élőhelyek igénybevételének mértéke 35.455 m² (3,5 ha). Az érintett vegetációval borított területek 

természetességi állapota jelentős részben leromlott útmenti árkok, mezsgyék, fasorok képezik, vagy nincs 

állandó vegetáció (utak, szántók, települési belterület). 

 

Védett növényfaj érintettsége: A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság adatközlése szerint a kisfészkű aszat 

(Cirsium brachycephalum) 500 töves állományfoltja a 2+318 km szelvénynél érintett az útépítés során. A 

felmérési időszakban az útszegélyt lekaszálták, az árok náddal borított területén 2021. évi felméréskor a faj 

nem fordult elő. Az útszegély és a szárazabb árokszakaszok potenciális termőhelye a fajnak, ezért a 

kivitelezés előtti időszakban a faj meglétét újból ellenőrizni szükséges.  

 

Védett állatcsoportok érintettsége: Az úthoz közel lévő halastavak, mint jelentős kétéltű élő- és 

szaporodóhelyek, zavartalan megközelíthetősége érdekében 1 db felülvilágítós békaáteresz kiépítése 

szükséges a tavaknál az 1+900 kmsz környékén, fix terelőpanelekkel ellátva. 

A nyomvonalszakasz közelében állandó és ideiglenes jelleggel védett madarak fordulnak elő, fészkelnek, 

ezen fajok védelme érdekében a fakivágást, cserjeirtást vegetációs időszakon kívül kell elvégezni, az 

elütések csökkentése miatt pedig őshonos fafajokból álló fasorok telepítése szükséges. 

 

2. A benyújtott Natura 2000 hatásvizsgálati dokumentáció az alábbiakat állapítja meg. 

 

A Natura 2000 területen belül jelölő faj érintettség nincs, jelölő fajoknál populációs szinten ható, vagy az 

élőhelyet jelentősen befolyásoló negatív hatás nem várható. A Natura 2000 területén kívül eső, út menti 

fasorokban költő tövisszúró gébics (Lanius collurio) - mint a Natura 2000 területén kívül élő jelölő faj - 

esetében kismértékű, időszakos negatív hatás állapítható meg, az építés miatt. A 2021. évi felmérés 

időszakában itt költő 1-2 pár esetében élőhelyvesztése következik be. A hatás mértéke nem jelentős, 

populációs szintű veszélyeztetés nem várható. Védelmi javaslatok betartásával a hatás mértéke csökkenthető. 

 

3. Az illetékes természetvédelmi kezelő, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁLT/776-6/2021. iktatási 

számú kezelői nyilatkozatában előírások megtételét javasolta a tervezett beruházás természeti környezetre 

vonatkozó hatásainak csökkentése érdekében. 

 

Az Nkr. 10. § (7) bekezdése alapján „A terv akkor fogadható el, illetve a beruházás akkor engedélyezhető, 

ha a hatásbecslés alapján megállapítható, hogy az a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 

1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére, illetve a Natura 

2000 területre kedvezőtlen hatással nem jár, továbbá – a 4. § (1) bekezdésre figyelemmel – nem ellentétes a 

jelölés céljaival.” 

 

Valamennyi rendelkezésre álló információt áttekintve, valamint a természetvédelmi kezelő nyilatkozatát 

figyelembe véve a tervezett beruházás a rendelkező részben előírtak betartásával várhatóan nem okoz 

jelentős kedvezőtlen változást a határos Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló fajok és 

élőhelyek tekintetében, nem ellentétes a kijelölés céljaival, az Nkr. 10. § (7) bekezdése értelmében 
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engedélyezhető, valamint jelentős hatással nincs az érintett további élőhelyek, védett, fokozottan védett 

növény- és állatfajok állományaira, ezért hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartjuk szükségesnek. 

 

A rendelkező részben tett zaj- és rezgésvédelmi, valamint táj- és természetvédelmi szempontú előírásainkat 

az alábbi jogszabályhelyek támasztják alá: 

 

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

együttes rendelet 4. § (5) bekezdése alapján: 

„(5) Meglévő közlekedési útvonal vagy létesítmény (zajforrás) korszerűsítése, útkapacitás bővítése utáni 

állapotra 

a) a 3. melléklet határértékei érvényesek, ha a változást közvetlenül megelőző állapotra vonatkozó 

számítások és mérések a határérték teljesülését igazolják; 
b) legalább a változást megelőző zajterhelést kell követelménynek tekinteni, ha a változást megelőző 

állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték túllépését igazolják.” 

 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 14. §-a szerint a közlekedési vonalas létesítmény létesítésre vonatkozó 

engedélyezési tervének zaj- és rezgésvédelmi munkarészében igazolni kell, hogy a külön jogszabály szerinti 

zajterhelési határértékek a távlati forgalom nagysága mellett teljesülnek. 
 

A tervezés és kivitelezés során biztosítani kell, hogy a megfelelő állapotú burkolattal (alacsony akusztikai 

érdesség), a legközelebbi zajtól védendő épületeknél a távlati forgalom esetén is teljesüljenek a zajterhelési 

határértékek. 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint a 4. §-ban kijelölt környezetvédelmi hatóság 

a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, 

illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét. 

 

A kivitelezésből eredő zajterhelés egyes ingatlanok esetében meghaladhatja a határértékeket, ezért az építés 

idejére felmentést kell kérni a környezetvédelmi hatóságtól a kivitelezésből eredő zajterhelési határértékek 

betartása alól, 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. 

(2) A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és 

végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit. 

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.): 

 7. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és 

esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas 

létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges 

környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről. 

 7. § (2) bekezdésének d) pontja alapján a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és 

esztétikai adottságok megóvása érdekében művelési ág változtatás, más célú hasznosítás csak a táj 

jellegének, szerkezetének, a történelmileg kialakult természetkímélő használat által meghatározott 

adottságoknak és a természeti értékeknek a figyelembevételével lehetséges. 

 8. § (1) bekezdés szerint a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését 

élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. 

 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. 

 42. § (1) bekezdés szerint tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli 

elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása; 
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 42. § (2) bekezdése alapján gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások 

fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás 

megőrzéséről. 

 43. § (1) bekezdés 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 Tvt. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján 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. 

 

A természetvédelmi hatóság a természetvédelmi kezelő szerv illetékes természetvédelmi őrének értesítését a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 37. § aa) pontjában megfogalmazottak figyelembe vételével írtam elő. 

 

A környezetvédelmi hatóság a rendelkező részben természetvédelmi szempontú előírásokat a Natura 2000 

terület, valamint a védett, fokozottan védett, jelölő élővilág megőrzése érdekében tett, a fenti jogszabályi 

háttér alapján. 

 

* 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hivatalunk megállapította, hogy a korszerű, környezettudatos 

műszaki megoldásoknak köszönhetően a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz jelentős környezeti 

hatást levegőtisztaság-védelmi, földtani közeg védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint természet- és 

tájvédelmi – továbbá a szakhatóság állásfoglalását figyelembe véve, vízügyi-, vízvédelmi, valamint 

szakkérdés vizsgálatra vonatkozó nyilatkozat alapján hulladékgazdálkodási – szempontból. 

 

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

hatás és a tevékenység az R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy 

az R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában 

kezdhető meg.  

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 35. pontja alapján 

határoztam meg. 

 

A kérelmező ügyfél az eljárás 250.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazolta. 

 

A döntés formáját az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés és az R. határozza meg. 

 

Hivatalunk jelen határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló1995. évi LIII. törvény 71. § 

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

 

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

rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap. 

 

A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket 

hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését megküldi az eljárásban érintett, 

hatásterületen lévő település Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről.  
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A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése 

alapján adtam tájékoztatást. 

 

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

 

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

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

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

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

bekezdése rendelkezik. 

 

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

 

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

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

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

 

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

 

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

foglaltakon alapul. 

 

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

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

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

 

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

szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. 

 

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

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

 

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

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

tájékoztatást. 

 

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

érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat, a Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzőjének, valamint az Öregcsertői Községi Önkormányzat Jegyzőjének, aki gondoskodik a 

határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2021. október 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják: 

1. NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.)  11906522#cegkapu 

2. UVATERV Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.) 10867156#cegkapu 

3. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.)   HKP 

4. Szakmári Közös Önkormányzat Jegyzője  

(6336 Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 24.) – kifüggesztésre, külön levéllel HKP 

5. Öregcsertői Községi Önkormányzat Jegyzője HKP 

(6311 Öregcsertő, Kossuth u. 141.) – kifüggesztésre, külön levéllel 

6. BKMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

(6000 Kecskemét, Halasi út 36.) HKP 

7. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) HKP 

8. BKMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 

(6000 Kecskemét, József A. u. 2.) HKP 

9. BKMKH Állami Főépítész Iroda 

(6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.) HKP 

10. BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

(6300 Kalocsa, Városháza u. 1.) HKP 

11. BKMKH Földhivatali Osztály 3. 

(6300 Kalocsa, Szent István király út 1.) HKP 

12. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

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

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

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

14. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét, Deák F. u. 3.) HKP 

15. Hatósági Nyilvántartás 

16. Irattár 
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