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Tárgy: MOL Nyrt. – a Kiskunhalas-É mezőfejlesztés KIHA-É-1, -2, -5,-10 jelú olajkutak termelésbe állítása –

környezetvédelmi engedély módosítás tárgyú – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 

 

 

H A T Á R O Z A T 
 

A MOL Nyrt. (Székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. KÜJ: 100 170 243, Adószám: 

10625790-4-44, Cégjegyzékszám: 01-10-041683, KSH szám: 10625790-1920-114-01, Hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 10625790#cegkapu) által 2020. január 10-én előterjesztett, a SENEX Kft. 

(Székhely: 9985 Felsőszölnök, Alsó-Jánoshegy 6., Fióktelep: 1031 Budapest, Nánási út 42. B. ép., Hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 10418271#cegkapu) által elkészített – a Kiskunhalas-É mezőfejlesztés KIHA-É-1, 

-2, -5,-10 jelú olajkutak termelésbe állítása (Segédgázas olajtermelő kútkörzetek kialakítása nyílt árkos 

vezetékfektetéssel) - környezetvédelmi engedély módosítás tárgyú – előzetes vizsgálati dokumentáció és a 

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

25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)  5. § (2) bekezdés ca) alpontja alapján megállapítom, hogy a 

tervezett tevékenység vonatkozásában, mely az 3. számú mellékletének 130. pontja – az 1. számú 

melléklet 1-31., 33-35., 38-40., 42-44., 48-55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1-75., 80-85., 89-94., 

96-101., 103., 105-128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) 

bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és 

C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása – szerint minősül, és 

levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelme és hulladékgazdálkodási 

szempontból, valamint a szakhatóság állásfoglalása alapján vízügyi és vízvédelmi szempontból várhatóan 

nem okoz jelentős környezeti hatást, engedélyezését kizáró ok merült fel táj- és természetvédelmi  

szempontból, és az R. 5. § (2) bekezdés cb) valamint cc) alpontjaiban foglalt kivételek nem alkalmazhatóak, 

ezért az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély (a kérelem szerinti módosított 

nyomvonalra vonatkozó, módosított környezetvédelmi engedély) nem adható. 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

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

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

 

A környezetvédelmi engedély módosítása iránti eljárás során: 

1.1. Be kell mutatni a fejlesztendő területen, valamint a terület 1000 m-es körzetében található 

lakóépületeket és emberi tartózkodásra szolgáló létesítményeket, vízellátásuk módját (közüzemi, 

vagy magánkút, a kutak mélysége) és az ott élő lakosság számot is közölni kell. Továbbá a víznyerő 

helyeket is közölni kell, a fejlesztendő terület 1000 m-es körzetében. 

1.2. Meg kell adni a fejlesztendő területen létesített, illetve 1000 m-s környezetében lévő munkahelyeket 

és a rendszeres munkavégzéssel foglalkoztatottak számát. 

1.3. Be kell mutatni, hogy fejlesztendő területen esetlegesen előforduló havária esemény érint-e, a felszín 

alatti környezeti közegekkel összefüggésben ivó-, illetőleg öntözővíz kutat. A talajvíz áramlási 

irányának és sebességének figyelembe vételével meg kell határozni, mennyi idő alatt érheti el a 

szennyeződés az 1000 m-en belül lévő vízkivételi helyeket. 

 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

2.1. Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint védett vagy 

nyilvántartott örökségi elemet nem érint, az engedély kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi 

szempontú feltétel közlése szükségtelen. 

 

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

 

3.1. Az előzetes vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható.  

 

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

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

foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének vizsgálata tekintetében: 

 

4.1. A tevékenység megkezdése előtt az alábbi érintett erdőterületekre vonatkozóan az erdő 

igénybevételét az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény (a továbbiakban: Evt.) 78. § (2) bekezdése szerint a kérelmezőnek, az egyes erdészeti 

hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében felsorolt mellékletek benyújtásával 

külön eljárásban engedélyeztetnie kell az illetékes erdészeti hatóságnál. 

 
Az Evt. 77. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igénybevétellel érintett erdőrészletek: 

4.2.   

 

Település Helyrajzi szám Erdőtervijei 

Kiskunhalas 0704/44 230 TI 

Kiskunhalas 0704/44 230 C 

Az Evt. 77. § (1) bekezdés d) pontja szerinti igénybevétellel érintett erdőrészletek: 
 

Település Helyrajzi szám, alrészlet Erdőtervi jel 

Kiskunhalas 0704/44 230 C 

Kiskunhalas 0704/44 230 B 

Kiskunhalas 0704/52 230 A 

Kiskunhalas 0688/2 128 B 
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Kiskunhalas 0688/2 128 A 

Kiskunhalas 0689/15 220 B 1 

Kiskunhalas 0667/26 c 213 F 

Kiskunhalas 0669/3 a 213 B 

Kiskunhalas 0692/1 a 221 A 

Kiskunhalas 0692/1 c 224 M 

Kiskunhalas 0692/1 c 224 L 1 

Kiskunhalas 0692/1 c 224 L 3 

Kiskunhalas 0692/1 c 224 K 2 

Kiskunhalas 0692/1 c 224 L 2 

Kiskunhalas 0692/1 c 224 G 

Kiskunhalas 0692/1 c 224 F 

Kiskunhalas 0692/1 c 224 D 

Kiskunhalas 0692/1 c 224 C 

Kiskunhalas 0692/1 c 224 A 

Kiskunhalas 0692/1 c 224 B 

Kiskunhalas 0692/1 a 221 H 

Kiskunhalas 0692/1 c 223 I 

Kiskunhalas 0692/1 c 223 G 

Kiskunhalas 0692/1 c 223 C 

Kiskunhalas 0692/1 c 223 D 

Kiskunhalas 0692/1 c 223 E 

Kiskunhalas 0692/1 c 223 A 

Kiskunhalas 0692/1 a 222 B 

Kiskunhalas 0692/1 a 222 C 

Kiskunhalas 0692/1 a 222 D 

 
4.3. Az építés miatt szükségessé váló fakitermelés előzetes bejelentése a tervezett végrehajtás előtt 

legalább 21 nappal korábban megtörténik az Evt.l 1. § (2) c) vagy 12.§ (3) vagy 41. §-ában foglaltak 
szerint. 
Hatóságunk nyilvántartásából és a megküldött tervdokumentációból megállapítottam, hogy a 
tervezett építés a szomszédos erdőterületekre káros hatást nem gyakorol, azonban erdőterület 
igénybevételével és fakitermeléssel jár, ezért a jelzett feltétel előírása szükséges. Az érintett 
erdőterületek igénybevétele erdészeti hatósági szempontok szerint engedélyezhető, az igénybevett 
erdőterületek térmértéke, az igénybevételi eljárás során a digitális adatállomány feldolgozása során 
határozható meg pontosan, az igénybevétellel érintett erdőrészletek a folyamatban lévő, és az 
igénybevételi eljárás megindításáig beérkező ügyek függvényében módosulhatnak. 

* 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztályának 35600/392-1/2020.ált számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„MOL Nyrt. részére, a Kiskunhalas-É mezőfejlesztés Kiha-É-1, -2, -5, -10 jelű olajkutak termelésbe állítása 

vonatkozásában az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához 

 

előírás nélkül hozzájárulok. 
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A tevékenység vízügyi és vízvédelmi szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.  

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, a 2016. évi CL. tv. 55. § (4) alapján a 

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

 

* 

 

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

 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642, Hivatali kapu: 

JH03KMTKTF, KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósághoz, csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva, 

 – elektronikus ügyintézésre kötelezett esetén kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton benyújtandó, 

 elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton is benyújtható (pl. amennyiben 

ügyfélkapuval rendelkezik, az e-papír szolgáltatás igénybe vételével, a https://epapir.gov.hu oldalon 

keresztül), 

 indokolással ellátott fellebbezésnek van helye. 

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem 

volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

 

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási 

díjtétel 50 %-a, azaz 125.000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

38100004 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot 

vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem 

feltüntetni jelen határozat számát. 

 

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési 

jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az 

irányadóak. 

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. 

 

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

fel. 

 

Jelen határozat – fellebbezés vagy valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása 

hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon, véglegesség válik. 

 

 I N D O K O L Á S 

 

Előzmények: 

 

A MOL Nyrt. (Székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. KÜJ: 100 170 243, Adószám: 

10625790-4-44, Cégjegyzékszám: 01-10-041683, KSH szám: 10625790-1920-114-01, Hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 10625790#cegkapu) részére, a megbízásából eljáró Senex Kft. (Székhely: 9985 

Felsőszölnök, Alsó-Jánoshegy 6., Fióktelep: 1031 Budapest, Nánási út 42. B. ép., Hivatalos elektronikus 
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elérhetősége: 10418271#cegkapu) által 2014. augusztus 6-án – a Kiskunhalas-É Mezőfejlesztés KIHA-É-1 

(Kiskunhalas 0692/2 hrsz.), KIHA-É -2 (Kiskunhalas, 0669/5 hrsz.), KIHA-É-5 (Kiskunhalas, 0692/5 hrsz.), 

KIHA-É-10 (Kiskunhalas 0692/4 hrsz.) jelű olajkutak termelésbe állításának engedélyezése tárgyában – 

benyújtott környezeti hatástanulmány alapján, az R. 3. számú mellékletének 13. a) pontja (Kőolaj-, 

földgázkitermelés – amennyiben nem tartozik az 1. sz. mellékletbe – méretmegkötés nélkül) szerinti 

tevékenységhez, az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 83673–4–

19/2015. számon környezetvédelmi engedélyt adott. 

Az engedély 2015. február 2. napján emelkedett jogerőre és 2025. február 2. napjáig érvényes. 

 

Az engedély 19. számú természetvédelmi előírását a jogutód Csongrád Megyei Kormányhivatal 83673–4–

21/2015. számon módosította. 

 

A MOL Nyrt. 2020. január 10-én a SENEX Kft.  által elkészített  – a  Kiskunhalas-É mezőfejlesztés KIHA-

É-1, -2, -5,-10 jelú olajkutak termelésbe állítása (Segédgázas olajtermelő kútkörzetek kialakítása nyílt árkos 

vezetékfektetéssel) - környezetvédelmi engedély módosítás tárgyú – az R. szerinti előzetes vizsgálati 

dokumentáció elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján 2020. január 11. 

napján közigazgatási hatósági eljárás előzetes vizsgálati eljárás indult. 

 

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

 

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

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

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Kiskunhalas település vonatkozásában a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el. 

 
A Kérelmező ügyfél azonosító adatai: 

Teljes név: MOL Nyrt. 

Székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. 

Adószám: 10625790-4-44 

Cégjegyzékszám: 01-10-041683 

KSH szám:                            10625790-1920-114-01 

KÜJ szám: 100 170 243 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítők adatai: 

Név: SENEX Kft. 

Székhely: 9985 Felsőszölnök, Alsó-Jánoshegy 6. 

Szakértő: Kothencz János (01-13505) 

Szakértői jogosultság: SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 

 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 

 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő 

 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

Szakértő: Kvojka Ferenc (13-1338) 

Szakértői jogosultság: SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

Szakértő: Varga Csaba  

Szakértői jogosultság: SZ-084/2010. Élővilág védelem szakértő 

 SZ-003/2015. Tájvédelem szakértő 

 

Tervezett beruházás:  Segédgázas olajtermelő kútkörzetek kialakítása nyílt árkos 

vezetékfektetéssel 

A 83673–4–19/2015. számon kiadott (83673–4–21/2015. számon módosított) környezetvédelmi 

engedélyben jóváhagyott nyomvonalhoz képest a 19/21 projektszámú előzetes vizsgálati dokumentáció 

nyomvonalváltozásokat tartalmaz. 
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Az előterjesztett kérelmet érdemben megvizsgálva hivatalunk megállapította, hogy az hiányos, ennek 

megfelelően BK-05/KTF/00359-12/2020. számon (2020. február 4. teljesítési határnappal) hiánypótlásra 

hívta fel a kérelmező ügyfelet. 

 

1. „Kérjük, csatoljon környezetvédelmi és természetvédelmi szakértői jogosultságot igazoló érvényes 

okirat másolatokat az előzetes dokumentációt összeállító szakemberek vonatkozásában. 

2. Kérjük, adja meg a létesítmény azonosító adatait. (KTJ) 

3. Kérjük nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy a létesítési fázisban a földmunkák során kitermelt 

altalaj teljes mennyisége felhasználásra kerül-e a kitermelés helyszínén vagy keletkezik várhatóan 

bizonyos mennyiségben olyan talaj, illetve föld is, ami a kitermelés helyszínéről elszállításra kerül. 

4. Ismertessék a létesítés során várhatóan keletkező hulladékok becsült mennyiségét hulladék 

fajtánként, valamint az üzemeltetési fázisban normál üzemmenet esetében várhatóan keletkező 

hulladékok éves becsült mennyiségét. 

5. Kérjük tisztázni, hogy az üzemeltetési fázisban kizárólag a 15 02 02* azonosító kódú hulladék típus 

esetében gondoskodnak a MOL Nyrt. saját alkalmazottai a hulladék gyűjtéséről és a Kiskunhalasi 

Főgyűjtőn található veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre történő beszállításról, míg a többi 

hulladék típus (13 08 02*, 16 07 08*, 01 05 05*, 01 05 06*, 01 05 08) esetében a gyűjtést és a 

további kezelésre történő átadást a kútmunkálatokra szerződött partnerek végzik saját termelési 

hulladékként, vagy más hulladék típus is keletkezik saját tevékenységi körben végzett 

karbantartásból, üzemeltetésből 

6. Ismertessék, hogy milyen módon biztosítja a MOL Nyrt., hogy  a szerződött partnerek az olajkutakon 

végzett kútmunkálatok során keletkező hulladékokat (veszélyes és nem veszélyes egyaránt) a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjtse és gondoskodjon annak további kezeléséről, azaz 

megfeleljen a MOL Nyrt. hulladékgazdálkodási alapelveinek.” 

 

A MOL Nyrt. a 2020. február 4. napján megküldött, hatóságunkhoz 2020. február 5. napján érkezett 

beadványával a fenti számú felhívásra az előterjesztett előzetes vizsgálati dokumentációt kiegészítette. 

 

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

 

Elhelyezkedés 

A vizsgált olajkutak Kiskunhalas külterületén, a 0692/2 (KIHA-É-1), 0669/5 (KIHA-É-2), 0692/5 (KIHA-É-

5) és a 0692/4 (KIHA-É-10) hrsz. alatti ingatlanokon találhatók.  

 

Kút 

megnevezése 
Kiha-É-1 Kiha-É-2 Kiha-É-5 Kiha-É-10 

KM-1 

gyűjtőállomás 

Megye Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun 

Település Kiskunhalas Kiskunhalas Kiskunhalas Kiskunhalas Kiskunhalas 

Hrsz. 0692/2 0669/5 0692/5 0692/4 0738/26 

Y (EOV) 684 796,72 684 054,00 684 505,56 684 755,00 685 648,00 

X (EOV) 128 481,23 128 018,06 127 260,86 127 912,67 125 525,00 

KTJ szám 102 293 941 102 308 485 102 810 759 102 810 737 100 316 990 

 

Jelenleg végzett tevékenység 

A termelésbe állításra tervezett négy kútkörzetben jelenleg nem végeznek termelési tevékenységet. A MOL 

Nyrt. a Kiha-É-5, -10 kutak lyukfej szerelvényeit havonta egy, a Kiha-É-1, -2 kutak lyukfej szerelvényeit 

pedig évente egy alkalommal ellenőrzi. 

 

Tervezett beruházás 

A MOL Nyrt. – a korábban tervezett mélyszivattyús kitermelési mód helyett – segédgázas olajtermelő 

kútkörzetek kialakítását tervezi nyílt árkos vezetékfektetéssel mind a négy kútkörzetben. 
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Útépítési munkálatok 

A Kiha-É-2 és a Kiha-É-5 kutakhoz az ideiglenes útburkolat a nyomvonalsáv mellett halad közvetlenül a 

meglévő földúton. A Kiha-É-5 kúthoz bekötő tervezett ideiglenes, kb. 100 méter hosszú szakasz közvetlenül 

a kútvezeték tervezett nyomvonalsávja mellett haladna. A Kiha-É-2 kúthoz vezető bekötőút már kiépített. A 

Kiha-É-10 és a Kiha-É-1 kút körzetének kialakításához szükséges útszakasz ideiglenes kiépítését a meglévő 

földúton tervezik, kivéve azon a részen, ahol a nyomvonal a kútvezeték tervezett nyomvonalsávja mellett 

haladna. 

 

Kútmunkálatok 

A kútmunkálatokat az egyes kútkörzetekben külön-külön mintegy 10 nap alatt tudják elvégezni. A 

munkálatok folyamatos munkarendben zajlanak. A munkálatokat IDECO SBS-DIR-5506 típusú, vagy azzal 

teljesítményben legalább egyenértékű berendezéssel tervezik végezni. A kútkörzetek építési munkái 

mindegyik kútnál egy 110*110 méteres területet érintenek, melyeket ideiglenesen kivonnak a művelésből. 

 

 KIHA-É-1 és -2 jelű kutak esetében (cementdugóval lezárt állapotúak): 

- Felvonulás, felszerelés 

- Cementfúrás 

- Nyomásos cementezés 

- Perforálás 

- Termelőcső beépítés 

- Rétegkezelés 

- Kútindítás 

- Leszerelés és levonulás 

 

 KIHA-É-5 és -10 jelű kutak esetében: 

- Felvonulás, felszerelés 

- Termelőcső kiépítés és új termelő szerelvény beépítése 

- Perforálás 

- Kútindítás 

- Leszerelés és levonulás 

 

Segédgázos olajtermelő kútkörzetek 

A kútkörzetekben T-idomos cserélhető fúvókával ellátott, DN65 PN160 méretű egyszintes olajtermelő 

kútkörzet kerül kialakításra, a fúvóka előtt és után helyi nyomás és hőmérsékletméréssel, a vezeték 

szakaszolására elzáró szerelvénnyel, mezőbeni vezetékhez történő csatlakozás előtt szigetelő karimapárral. A 

kútkörzet részét képzi a vezeték tisztítását biztosító golyóadagoló T-idom. Az olajkút termeltetéséhez 

szükséges segédgáz/inhibitor adagolása KM-1 gyűjtőállomásról DN25 PN120 méretű vezetéken történik; a 

vezeték szigetelő karimapárral csatlakozik a mezőbeni csőszakaszhoz. 

 

Kiskunhalas-É-5 kútkörzeti fejcső-rendszer 

A meglévő kútkörzetben új földfeletti szakaszoló állomást szükséges kiépíteni, amely biztosítja a 

vezetékrendszer kiszakaszolását és tisztítását. A kutak termelvénye a KM-1 gyűjtőállomás felé kerül 

továbbításra meglévő olajtermelő vezetékek felhasználásával. A vezeték tisztítások során a kút termelvény 

felfogására kármentő tálcákat szükséges telepíteni, innen a folyadékot egy új telepítésű, atmoszférikus 

nyomású, földalatti fekvőhengeres szloptartályba (2 m
3
) kell elvezetni. A tartály leürítését önfelszívó 

tankautó fogja végezni, így töltő csonk kialakítása elegendő a kútkörzetben. 

 

Mezőbeni vezetékek fektetése 

A Kiskunhalas-É-1, -2, -5, -10 kutak az európai jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 

275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet szerint NATURA 2000 különleges 

természetmegőrzési területen, illetve a Kiha-É-2 kút kivételével erdő művelési ágú területen helyezkednek 

el. A területen jelentős mértékben védett növények élőhelyei, homoki kikerics élőhelyek találhatóak. 

A Kiskunhalas-ÉK-125 kútkörzet, a kút DN65 PN120 méretű olajtermelő vezetéke és a Kiskunhalas-É-5 

kútkörzet között DN65 PN120 méretű „közös” olajvezeték épül (hossza: 1370 m). A Kiskunhalas-É-5 
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kútkörzetben kialakított fejcsőrendszer és a Kiskunhalas-É-1, -2, -10 olajtermelő kútkörzetek között DN65 

PN120 méretű olajtermelő vezetékek épülnek (Kiskunhalas-É-1: 1815 m, Kiskunhalas-É-2: 2000 m, 

Kiskunhalas-É-10: 1110 m). A segédgáz/kondenzátum adagolás a kútkörzetek felé az KM-1 

gyűjtőállomásról a Kiskunhalas-ÉK-125 kondenzátum vezetéken keresztül történik. A kutak „elágazó 

rendszerű”, DN25 PN120 méretű, segédgáz/kondenzátum (gazolin) vezetékrendszere a Kiskunhalas-ÉK-125 

kútkörzetből indul a „közös” olajvezetékkel közös árokba fektetve. A Kiskunhalas-ÉK-125 és a Kiskunhalas-

É-1 kútkörzet közötti segédgáz/kondenzátum (gazolin) vezetékről, a mezőben, földalatti T-idom beépítéssel 

ágaznak le Kiskunhalas-É-2, -5, -10 kútkörzetek felé a bekötő vezetékszakaszok. A vezetékrendszer hossza: 

~ 5100 m. 

 

KM-1 gyűjtőállomáson történő átalakítások 

A KM-1 gyűjtőállomáson az átalakítások során atmoszférikus 50 m
3
-es tartály telepítését tervezik szintmérő 

beépítésével, illetve a szükséges olajvezetéki csőkapcsolatok kiépítését a termelvény fogadására, valamint a 

meglévő szállító szivattyú cseréjét. 

 

Az R. 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, a környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles 

benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú 

mellékletben szerepel. 

 

A tevékenység az R. 3. sz. melléklet 130. pontja – az 1. számú melléklet 1-31., 33-35., 38-40., 42-44., 48-55. 

pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1-75., 80-85., 89-94., 96-101., 103., 105-128. pontjában felsorolt 

tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a 

módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény 

megvalósítása – szerint minősül, ezért a környezetvédelmi hatóság döntésétől függő, hogy környezeti 

hatásvizsgálat köteles-e. 

 

Hatóságunk az R.  3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, valamint honlapján 2020. január 21. napján 

közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokkal – közhírré tétel 

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

Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján közzétételre került (Kifüggesztés kezdőnapja: 2020. január 

22., Levétel napja: 2020. február 10.) Észrevétel – az eljárás lezárásáig – nem érkezett. 

 

* 

 

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 rendelkezésre álló dokumentációt áttanulmányozva megállapítható, hogy a környezet-egészségügyi 

szakkérdésekre, így különösen a környezet- és településegészségügyre, 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, a szakhatósági állásfoglalásom feltételeit, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Kormány rendelet 3. § (1) - (3) bekezdése, a vízbázisok, a távlati 

vízbázisok, az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormány 

rendelet 2. számú melléklete, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § 

(2) bekezdés a) és b) pontja és 8. §, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény II. fejezet 6. § (1) - (3) 

bekezdése vonatkozó előírásait figyelembe véve adtam meg. 
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Szakmai álláspontomat, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi faladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet) 13. § (1) 

bekezdésében meghatározott hatáskörben, a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a 

valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdésében megállapított illetékesség alapján adtam meg. 

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

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

 

Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a 

továbbiakban: Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak 

tűnő tárgy kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében erről a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, 

az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal 

abbahagyni, a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény 

intézkedéséig gondoskodni továbbá az illetékes jegyző útján az illetékes örökségvédelmi hatóság (Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztálya, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., 76/795-847) felé azt haladéktalanul 

bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése 

szerint feltárásra jogosult intézményt.  

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság 

kiszabását vonja maga után. 

 

Az Örökségvédelmi Hatóság illetékességét a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 3. pontja 

állapítja meg. 

 

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a Rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve az 5. sz. melléklet I. 

táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 88. §-ban felsorolt 

szempontokat vettem figyelembe.  

 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

Talajvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak 

meghatározásáról szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § f) pontja, valamint a 14. § (4) bekezdése 

állapítja meg. A talajvédelmi szakkérdésben történő közreműködés a Rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint 

az 5. melléklet I. táblázat B oszlop szerint történik.  

4. Az erdészeti szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 
Szakkérdés vizsgálatát a Rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet 1/6. pont alapján végeztem, 
hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 383/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 2. melléklete szerint állapítottam 
meg. 
 

* 

 

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 1. § (1) bekezdése szerint az 1. 

számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában 

meghatározott szakkérdések tekintetében kerestem meg. 

  

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 
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A szakhatóság 35600/392-1/2020.ált számú állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.  

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály 35600/392-1/2020.ált számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

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

Főosztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) BK-05/KTF/00359-5/2020. iktatószámon, 2020. január 21. 

napján érkezett levelében a MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) ügyében, 

Kiskunhalas-É mezőfejlesztés Kiha-É-1, -2, -5 és -10 jelű olajkutak termelésbe állítása vonatkozásában – 

környezetvédelmi engedély módosítása tárgyú – előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti 

eljárásban szakhatóságként megkereste hatóságunkat, mint az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot. 

 

Hatóságunk részére elektronikusan rendelkezésére bocsátott, a SENEX Környezetgazdálkodási Kft. (1031 

Budapest, Nánási út 42. /B.) által készített 19/21 projektszámú tervdokumentáció alapján megállapítottam, 

hogy a tevékenység megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak, 

vízgazdálkodási és vízvédelmi érdeket nem sért. 

 

MOL Nyrt. a Kiskunhalas-É mezőfejlesztés projekt vonatkozásában 2014-2015-ben lefolytatott 

hatásvizsgálati eljárás végén az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségtől 

83673-4-19/2015. számon környezetvédelmi engedélyt kapott, melynek érvényessége a jogerőre emelkedéstől 

számított 10 év. 

 

A 2014-ben engedélyezett beruházás még nem valósult meg, de a kutak termelésbe állítása jelenleg is 

tervezett. Az engedély megszerzése óta eltelt időben a MOL Nyrt. a tervekben módosításokat eszközölt 

(vezeték nyomvonal módosítás és kútkörzet kialakítása tekintetében). A módosítások hatásai vonatkozásában 

előzetes vizsgálati dokumentációt készítettek. 

 

A vizsgált kutak főbb adatai (változatlanul): 

 

Kút Kiha-É-1 Kiha-É-2 Kiha-É-5 Kiha-É-10 

Megye Bács-Kiskun 

Település Kiskunhalas 

Hrsz. 0692/2 0669/5 0692/5 0692/4 

EOV X (m) 128 481,23 128 018,06 127 260,86 127 912,67 

EOV Y (m) 684 796,72 684 054,00 684 505,56 684 755,00 

Létesítési eng. 238/1983. 2497/1983. 2130/1986. 1745/1987. 

Hasz. vét. eng. - - 656/1992. 1008/1992. 

 

A termelésbe állításra tervezett négy kútkörzetben jelenleg nem végeznek termelési tevékenységet. A MOL 

Nyrt. a Kiha-É-5, -10 kutak lyukfej szerelvényeit havonta egy, a Kiha-É-1, -2 kutak lyukfej szerelvényeit 

pedig évente egy alkalommal ellenőrzi. 

 

A tervezett termelési adatok a kitermelés első 10 évére (változatlanul): 

 

Termelvény Tervezett mennyiség 10 év várható átlaga 

Kőolaj, t/év 300 - 5200 2240 

Földgáz, m
3
/év 100 00 – 300 000 110 000 

Víz, m
3
/év 100 - 4100 1590 

 

A kutak termelésbe állításához szükséges a termelvény csővezetéken történő, vagy tartálykocsis elszállítása a 

feldolgozás helyszínére. A kiválasztott alternatíva nyílt árkos vezetékfektetés (kismértékű 

nyomvonalváltozás), azzal a módosítással, hogy nem mélyszivattyús, hanem segédgázas olajtermelő 

kútkörzetek kerülnek kialakításra mind a négy kútkörzetben. 
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A kútkörzetekben T-idomos cserélhető fúvókával ellátott, DN65 PN160 méretű egyszintes olajtermelő 

kútkörzet kerül kialakításra, a fúvóka előtt és után helyi nyomás és hőmérsékletméréssel, a vezeték 

szakaszolására elzáró szerelvénnyel, mezőbeni vezetékhez történő csatlakozás előtt szigetelő karimapárral. A 

Kiskunhalas-É-5 kútkörzetben új föld feletti szakaszoló állomást építenek ki. A kutak termelvénye a KM-1 

gyűjtőállomás felé kerül továbbításra meglévő olajtermelő vezeték felhasználásával. 

 

Mezőben vezetékek építése: 

 

A Kiskunhalas-ÉK-125 kútkörzet, a kút DN65 PN120 méretű olajtermelő vezetéke és a Kiskunhalas-É-5 

kútkörzet között DN65 PN120 méretű „közös” olajvezeték épül; a vezeték hossza: 1 370 m. 

 

A Kiskunhalas-É-5 kútkörzetben kialakított fejcső-rendszer és a Kiskunhalas-É-1, -2, -10 olajtermelő 

kútkörzetek között DN65 PN120 méretű olajtermelő vezetékek épülnek; a vezetékek hossza: Kiskunhalas-É-1: 

1815 m, Kiskunhalas-É-2: 2 000 m, Kiskunhalas-É-10: 1 110 m 

 

A segédgáz/kondenzátum adagolás a kútkörzetek felé az KM-1 gyűjtőállomásról a Kiskunhalas-ÉK-125 

kondenzátum vezetéken keresztül történik. A vezeték-rendszer hossza: ~5 100 m. 

 

Létesítési fázis: 

Az építési munkálatok érdemben nem befolyásolják a felszíni vizek és a felszín alatti közegek állapotát. Az 

építés ideje alatt keletkező kommunális szennyvizet az építés területén felállított mobil WC-ben gyűjtik, 

melynek zárt tartályaiból a szennyvizet a vállalkozó rendszeres elszállítja. A telepítés során egyéb szennyvíz, 

illetve használtvíz nem keletkezik.  

A létesülő kútbekötő vezeték nem keresztez felszíni vízfolyást. 

 

Üzemelési fázis: 

Az olajkút üzemelése vízhasználattal nem jár, így szennyvíz keletkezésével sem kell számolni, a tervezett 

beruházás érdemben nem befolyásolja a felszíni vizek és a felszín alatti közegek állapotát. 

 

Felhagyás és elmaradás hatásai: 

A beruházások elmaradásának nincs hatása a felszíni vizekre és a felszín alatti közegekre.  

 

A fentiek figyelembevételével megállapítom, hogy a tervezett tevékenység (módosítás) – a hatáskörömet 

érintő szakkérdések tekintetében – nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység végzéséhez 

környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. 

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2020. január 21. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtarásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtuk. 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.  

 

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg. 

 

Szakhatósági állásfoglalásunkat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú 
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melléklet 9. táblázat 2., 3. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtuk 

ki. 

 

Kérjük a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 

szíveskedjen részünkre megküldeni.” 

 

* 

 

Hivatalunk a 2020. január 20-án kelt, BK-05/KTF/00359-4/2020. számú levelével – figyelemmel a R. 1. § 

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

 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője V/87-2/2020. számon az alábbi nyilatkozatot tette: 

 

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

Természetvédelmi Főosztálya által hivatalomhoz küldött, 2020. január 20-án kelt megkeresés - MÓL Nyrt. 

Kiskunhalas-É mezőfejlesztés KIHA-É-1, -2, -5, -10 jelű olajkutak termelésbe állítása - környezetvédelmi 

engedély módosítás tárgyú - előzetes vizsgálati eljárás - kapcsán az alábbiakról nyilatkozom: 

A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett tevékenység (Kiha-É-1 (Kiskunhalas 0692/2), 

Kiha-É-2 (Kiskunhalas 0669/5), Kiha-É-5 (Kiskunhalas 0692/5), és 

Kiha-É-10 (Kiskunhalas 0692/10) - figyelemmel a Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 59/2005.(XI.30.) Ktr. sz. a helyi környezet védelméről, a közterületek és 

ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló, a 17/2015. (VI.26.) Ktr. sz. egyes helyi 

jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló, valamint a 22/2005.(VI.01.) az egyes 

területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló rendeletére - nem érint 

helyi védettség alatt álló területeket, illetve a helyi rendeletben rögzített természetvédelmi 

követelményekkel nem ellentétes. 
Véleményem a megkeresésben hivatkozott tevékenység helyszíne alapján, a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2005.(XI.30.) Ktr. sz. a helyi környezet védelméről, a közterületek 

és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló, a 17/2015. (VI.26.) Ktr. sz. egyes helyi jelentőségű 

természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló és a 22/2005.(VI.01.) az egyes területek helyi jelentőségű 

védett természeti területté nyilvánításáról szóló rendeletére figyelemmel adtam ki. Nyilatkozatomat az egyes 

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

Korm. rendelet 1. számú mellékletének 1. táblázat 24. sorában leírtakra figyelemmel, az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 57. §-a alapján adtam ki.” 

 

Továbbá Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője V/87-3/2020. számon az alábbi nyilatkozatot 

tette: 

 

„Hatóságomhoz a fenti hivatkozási számon érkezett megkeresés mellékleteként' megküldött, a SENEX Kft. 

által a 19/21 projektszámon elkészített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján tájékoztatom, hogy a MÓL 

Nyrt. (székhely: 1117 Büdapest, Október huszonharmadika u. 18.) által megvalósítani tervezett Kiskunhalas-

É mezőfejlesztés KIHA-É-1, -2, -5, -10 jelű olajkutak termelésbe állítása Kiskunhalas Város 

településrendezési eszközeivel nem ellentétes. 
Tájékoztatom továbbá, hogy az érintett terület Kiskunhalas Város Képviselő-testületének Kiskunhalas 

Építési Szabályzatáról (HESZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 8/2001.(03.01.) Ktr, számú 

rendelete 1. mellékletét képező SZ-1 jelű szabályozási terve (továbbiakban: szabályozási terv) alapján Mv 

jelű mezőgazdasági és Eg jelű erdöövezetbe van sorolva, továbbá tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő területen található. A szabályozási terv ábrázol országos jogszabályban előírt követelményeket is, 

melyek közül a következőket érinti a tervezett tevékenység: 

országos ökológiai hálózat - magterület, 

természeti terület, 

országos vízminőség-védelmi terület. 

 

A mai napon hatályos, valamint a 2020. január 30-án elfogadásra kerülő új településrendezési 
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eszközeink megtalálhatóak az alábbi weboldalon: 

http://ujleptekbt.hu/ 

 

Véleményemet Kiskunhalas Város Képviselő-testületének Kiskunhalas Építési Szabályzatáról (HESZ) és 

szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 8/2001.(03.01.) Ktr. számú rendelete, valamint Kiskunhalas 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2001/Kth. számú határozata (Szerkezeti Terv), 

figyelembevételével alakítottam ki. 

 

Tájékoztatásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 143. § (3) d./ 

pontja alapján, a 25. és 26.§-a szerint adtam ki.” 

 

* 

Várható környezeti hatások 

 

Országhatáron átnyúló környezeti hatás vizsgálata 

A vezeték nyomvonala Bács-Kiskun megye területén Kiskunhalas közigazgatási területét (külterület) érinti, 

országhatáron átnyúló hatás nem azonosítható. 

 

Földtani közeg védelme 

A jelenlegi tevékenység hatása a felszín alatti közegre 

Mivel a vizsgált kutakon jelenleg a MOL Nyrt. nem folytat kitermelést, illetve kútkörzetekhez tartozó 

területeken nem folyik kitermelés, így ezeknek nincs kibocsátása és hatása a felszín alatti közegekre. 

 

A telepítés hatásai a földtani közegre 

A telephelyen tervezett bővítések (földmunkák, alapozás és szerelési munkák) érdemben nem befolyásolják a 

felszín alatti közegek állapotát. A nyíltárkos vezetékfektetésnél a várható hatásterület a talajvédelem 

szempontjából közvetlenül a nyomvonal melletti sáv (max. 20 m). A munkagépek felvonulása és működése 

az útvonalakon a homok tömörödését, felszíni mozgását idézheti elő, a hatás a munkavégzés idejéig tart, 

majd megszűnik. A talaj termőképességének megóvása érdekében árokkiemeléskor a felső talajréteget a 

magkészlet megóvása és a kialakult felsőtalajréteg megóvása érdekében kezeli a MOL Nyrt. A felső 

talajréteg letermelésénél és külön deponálásánál ez előzetes becslések alapján, mintegy 30-40 cm-t jelent. 

Tárolása az építési sáv szélén az altalajtól elválasztva célszerű. Visszatöltéskor előbb az altalaj kerül 

visszahelyezésre a csőárokba, majd a külön deponált felső talajréteg kerül visszahelyezésre, tehát az eredeti 

talajrétegsorrendnek megfelelően kerülnek a rétegek visszahelyezésre. Talajszennyező forrás lehet a 

munkagépek és a szállítójárművek üzemanyaggal, ill. kenőanyaggal a helyszínen történő utántöltése, 

azonban az előírásoknak megfelelően végzett munkálatok során kockázatos anyag a talajba nem kerülhet. 

 

Keletkező szennyvizek gyűjtése és elhelyezése 

A kapcsolódó beruházásoknál az építés ideje alatt keletkező kommunális szennyvizet célszerűen az építés 

területén felállított mobil WC-ben gyűjtik, melynek zárt tartályaiból a szennyvizet a vállalkozó rendszeresen 

elszállítja, vagyis a terület talaját szennyezés nem éri. A telepítés során egyéb szenny- illetve használtvíz 

nem keletkezik. 

 

Az üzemelés hatásai a földtani közegre 

Normál üzemmenet mellett a tervezett bővítések érdemben nem befolyásolják a felszín alatti közegek 

állapotát. Az üzemelő és telepítésre kerülő létesítmények műszaki védelme a benyújtott dokumentáció 

alapján megfelelő. A telepített technológia és kapcsolódó létesítmények műszaki épségét mind műszeresen, 

mind bejárással rendszeresen ellenőrzik. A telepített technológia és kapcsolódó létesítmények műszaki 

épségét műszeresen folyamatos jelleggel, és az időszakos felügyelet során ellenőrzik. 

 

A tevékenység felhagyása 

A felhagyás esetén a munkálatokat rekultivációs terv alapján végzi a MOL Nyrt. A MOL Nyrt. a 

tevékenység befejezésekor vizsgálatokat végez annak igazolására, hogy a korábban igénybe vett területen 

szennyezés nem történt. 

http://ujleptekbt.hu/
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Hulladékgazdálkodás 

A MOL Nyrt. által a Kiskunhalas-É mezőfejlesztés keretében termelésbe állítani tervezett olajkutak a 

Kiskunhalas 0692/2 (KIHA-É-1), 0669/5 (KIHA-É-2), 0692/5 (KIHA-É-5) és 0692/4 (KIHA-É-10) hrsz. 

alatti ingatlanokon (Kiskunhalas-IV Bányatelek) helyezkednek el. Első kettő kút cementdugóval lezárt 

állapotban van, míg a második kettőben benne van a rudazat és a mélyszivattyú. A KIHA-É-1 és -2-es kutak 

létesítési, a KIHA-É-5 és -10-es kutak használatbavételi engedéllyel is rendelkeznek. 

Az olajkutak termelésbe állítása nyílt árkos vezetékfektetés mellett, segédgázas olajtermelő kútkörzetek 

kialakításával tervezett.  

A létesítési fázisban a vezetékfektetés, a kútkörzetek kialakítása és a munkagépek üzemeltetése során 

képződnek várhatóan a következő nem veszélyes és veszélyes hulladékok: 01 05 04 (~5 t), 01 05 07 (~15 t), 

01 05 08 (~10 t), 08 01 11* (~15 t), 12 01 13 (~0,5 t), 12 01 21 (~0,05 t), 13 02 05* (0,1 t), 13 02 06* (~0,1 

t), 15 01 10* (~0,05 t), 15 02 02* (~0,5 t), 16 01 19 (~0,2 t), 17 04 05 (~20 t), 17 06 03 (~0,1 t), 17 09 03* 

(~1 t), 17 09 04 (~0,5 t), 20 03 01 (~1 t). A vezetékek mezőbeni fektetése nagy volumenű földmunkával jár, 

azonban a kitermelt föld teljes mennyisége visszatöltésre, terület feltöltésre kerül a kitermelés helyén. A 

kitermelt talaj – amennyiben nem szennyezett – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. § (3) 

bekezdés e) pontja alapján nem minősül hulladéknak. A hulladékok gyűjtését, elszállításig történő tárolását 

és kezelésre (ártalmatlanításra) történő átadását a vonatkozó jogszabályi előírások szerint végzi a MOL Nyrt. 

vagy a kivitelezési munkálatokra szerződött vállalkozó(k), alvállalkozó(k).  

Az üzemeltetési fázisban normál üzemmenet esetén hulladék a kútmunkálatok és karbantartások időszakában 

keletkezik, eseti jelleggel. A keletkező hulladékok alapvetően veszélyes hulladékok. A MOL Nyrt. saját 

tevékenységi körben elvégzett karbantartási munkálatai során 15 02 02* (~0,1 t/év) azonosító kódú hulladék 

keletkezik, amit a munka befejeztével az alkalmazottak a Kiskunhalasi Főgyűjtőn meglévő veszélyes 

hulladék üzemi gyűjtőhelyre beszállítanak. A hulladék elszállítására és kezelésére a MOL Nyrt. 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szerződött partnerei vannak. Az esetlegesen szükséges 

kútmunkálatokat a MOL Nyrt. szerződéses partnerei végzik. A kútmunkálatok során várhatóan keletkező 

hulladékok: 01 05 05* (eseti, ~10 t), 01 05 06* (eseti, ~10 t), 01 05 08 (eseti, ~10 t), 13 08 02* (eseti, ~0,5 t), 

16 07 08* (eseti, 10 t). A szerződéses partnerek az általuk végzett kútmunkálatok során keletkező hulladékok 

elszállításáról és kezeltetéséről saját termelési hulladékukként gondoskodnak. A MOL Nyrt. szerződéses 

partnereire nézve kötelező a cég hulladékgazdálkodási alapelveinek betartása és a jogszabályi 

követelményeknek megfelelő hulladékgazdálkodás. 

Az üzemeltetés során esetlegesen fellépő havária esemény következtében a következő hulladékok típusok 

keletkezésével kell számolni: 15 02 02*, 17 05 03*. A kárelhárítás során keletkező hulladékok (veszélyes és 

nem veszélyes) haladéktalan és megfelelő gyűjtéséről, az elszállításig környezetszennyezést kizáró módon 

történő átmeneti tárolásáról, majd arra engedéllyel rendelkező szakcég részére történő átadásáról 

gondoskodni kell. 

A tevékenység felhagyása történhet oly módon, hogy a technológiai elemeket szabályozott módon 

nyomásmentesítik, leürítik, majd az edényzetet, felszíni csővezetékeket teljesen leszerelik és eltávolítják. Az 

edényzet leürítés és lezárás során keletkező hulladékok megegyeznek a normál üzemenet során keletkező 

hulladékokkal. Amennyiben a technológiai eszközöket, vezetékeket elbontják, kiemelik és elszállítják a 

felhagyás során, a várhatóan keletkező hulladékok a létesítési fázis hulladékaival egyeznek meg. Utóbbi 

esetben az árkokat visszatöltik, tömörítik és takarják, és különös figyelmet fordítanak az eredeti talajrétegsor 

visszaállítására. Felhagyás esetén el kell végezni a terület hulladékmentesítését és a hulladék mindenkor 

hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő átadását engedéllyel rendelkező szakcég részére. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

A vizsgált kutak jelenleg nem üzemelnek, ehhez kapcsolódóan nincs levegőhasználat, illetve légszennyező 

anyag kibocsátás. A lezárt kutak havi, illetve negyedéves ellenőrzése idején fellépő gépjármű forgalom 

hatásával, valamint az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó gépjármű forgalomból adódódó levegőterhelő 

hatással kell számolni.  

A telepítés során a vizsgált kútkörzetek környezetében a szállító- és egyéb járművekből, fúróberendezésből 

és a vezetékfektetési, útépítési munkálatokat végző munkagépekből származik légszennyező anyag 

kibocsátás. 
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A kútmunkálatokat az egyes kútkörzetekben hasonlóan végzik el. A fúrásnál használatra tervezett SBS-DIR 

5506 típusú berendezés működésekor bejelentés köteles helyhez kötött dízelüzemű belső égésű motorok 

fognak üzemelni. Az alkalmazott dízelmotorok típusonkénti teljesítménye és üzemanyag fogyasztása: 

 Caterpillar 3406: 276-298 kW, (17-38 kg (20-40 l) gázolaj) 

 Caterpillar 3512: 857 kW, (118-169 kg (70-100 l) gázolaj) 

A kútmunkálatokat végző berendezés pontforrásainak levegős hatásterülete az egyes kutak köré írható 546 m 

sugarú körök, amelyek nem érintenek lakott területet.  

Az építési terület környezetében és a szállítási útvonalon a gépek tevékenységéből és forgalmából adódóan 

az ülepedő porterhelés átmeneti növekedésére lehet számítani. Szükség esetén a szállítási forgalomból eredő 

porterhelés csökkentésére, a földutak felülete nedvesíthető. A hatásterület ebből következően a nyomvonaltól 

és a nem pormentesített útvonalak tengelyétől számított legfeljebb 50-60 m távolságúra tehető. A napi 

néhány teher- és személygépkocsi forgalma elhanyagolható. A légszennyező anyag kibocsátással járó 

létesítés során a legnagyobb kibocsátással járó munkafázis a földmunkák időszaka. A létesítés során a 

vezetékfektetés levegős hatásterülete 147 m-ben határozható meg. A hatásterület nem érint lakóterületet, 

kivéve a Kiskunhalas külterületén lévő 0704/3 hrsz.-ú tanyát. A csővezetékes szállítás esetén a kútkörzetek 

egyikében sem létesül helyhez kötött légszennyező pont-, vagy diffúz forrás. Az üzemeléséhez kapcsolódó 

forgalom a helyszíni ellenőrzéshez kötődik, ennek nagyságrendje legfeljebb heti 1-2 személygépjármű.  

A felhagyás a vezetékek és az alkalmazott technológia leürítését, veszélymentesítését jelenti. A leürített, 

kitisztított eszközöket leszerelik és elszállítják. A hatásterület eszerint 147 m-re tehető a telepítésnél 

leírtaknak megfelelően. A beruházás elmaradása esetén a vezetékfektetési munkák elmaradnak, de a 

felszámoláshoz útépítési és kútmunkálatok végrehajtása szükséges. 

A dokumentáció vizsgálja a beruházás és az éghajlatváltozás kapcsolatát. A tervezett létesítmény elemeinek 

a beruházás sajátságaiból, az egyes beruházási elemeknek elhelyezéséből kifolyóan elhanyagolható mértékű 

kitettsége van az éghajlatváltozás miatt várható csapadék-, szél-, hőmérsékleti és napsugárzási viszonyoknak. 

A segédgázas olajkutak, földalatti vezetékek az éghajlatváltozás hatásaival szemben nem érzékenyek, mivel 

ezek a talajfelszín alatt helyezkednek el. A csapadékviszonyok szempontjából a létesülő kút- és inhibitor 

vezetékkel kapcsolatos érzékenység vizsgálható, viszont a műszaki védelem és a telepítés mélysége miatt az 

érzékenység mértéke elhanyagolható. A tervezett beruházás nem befolyásolja a környezetének 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességét. A segédgázas olajkutak és vezetékek normál üzemelése 

során a kútkörzetben üvegház hatású gázok kibocsátása nem történik. Üvegház hatású gázok kibocsátása a 

kútkörzethez irányuló közlekedéskor jelentkezik, melynek mértéke elhanyagolható. 

 

Zajvédelem 

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

rendelet hatálya alá tartozik. 

A vizsgált olajkutak Kiskunhalas külterületén, a településtől É-i irányban, a 0692/2 (KIHA-É-1), 0669/5 

(KIHA-É-2), 0692/5 (KIHA-É-5) és a 0692/4 (KIHA-É-10) hrsz. alatti ingatlanokon helyezkednek el. Az 

olajkutak közvetlen környezetében mezőgazdasági és erdő területek találhatóak. 

Létesítés során a következő zajhatásokkal járó tevékenységeket fogják végezni: kútmunkálatok, kútkörzetek 

építési és gépészeti munkálatai, megközelítési utak kiépítése, nyíltárkos vezetékfektetés. 

A legközelebbi zajtól védendő épület kb. 600 m-re D-i irányban található (0704/3 hrsz.). 

A benyújtott dokumentáció számításai alapján a kivitelezési tevékenység során a határértékek a legközelebbi 

zajtól védendő épületnél teljesülnek, kivéve a tanyaépülethez közel eső nyíltárkos vezetékfektetés során. A 

benyújtott dokumentáció javaslata alapján a nyíltárkos vezetékfektetés zajhatásának vizsgálata indokolt, még 

mielőtt az építési munka megközelítené a fenti védendő épületet. Amennyiben a mérés eredménye 

indokolja, akkor az építés idejére felmentést kell kérni 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. 
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Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a kutak üzemelése során a zajterhelés a legközelebbi zajtól 

védendő ingatlanoknál a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértékeket nem éri el. A hatásterületen belül 

nincs zajtól védendő épület vagy védett terület. 

 

Táj- és természetvédelem 

A KIHA-É-1, -2, -5, -10 jelű olajkutak termelésbe állítása védett természeti területnek nem minősülő Natura 

2000 területen valósulna meg. A jelölt olajkutak 1983-1987 között létesültek, azonban a termelésbe állításuk 

gazdasági és egyéb indokok miatt nem történt meg. A KIHA-É-1 jelű olajkút a Kiskunhalas 0692/2 hrsz.-ú 

ingatlanon, a KIHA-É-2 jelű olajkút a Kiskunhalas 0669/5 hrsz.-ú ingatlanon, a KIHA-É-5 jelű olajkút a 

Kiskunhalas 0692/5 hrsz.-ú ingatlanon, a KIHA-É-10 jelű olajkút pedig a Kiskunhalas 0694/2 hrsz.-ú 

ingatlanon helyezkedik el. A kútmunkálatok során a kútkörzetek kialakítása mintegy 110x110 m-es területet 

érintenek kutanként, amelyeket ideiglenesen kivonnak a művelésből. Továbbá a megközelítő útvonalak, 

valamint a vezetékrendszer kialakítása is jár területhasználattal. 

 

Jelen eljárás a korábban 83673–4–19/2015. számon kiadott (83673–4–21/2015. számon módosított) 

környezetvédelmi engedéllyel jóváhagyott vezetéknyomvonalak változásait vizsgálja. 

 

A tervezett beruházás 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 5. 

számú mellékletének 8.26. pontja alapján a Tázlár-kiskunhalasi homokbuckák elnevezésű, HUKN20023 

azonosítószámú, kiemelt jelentőségű Natura 2000 területét érinti. 

 

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”. 

 

A Tázlár-kiskunhalasi homokbuckák elnevezésű, HUKN20023 azonosítószámú, kiemelt jelentőségű Natura 

2000 terület jelölő élőhelyei: Pannon homoki gyepek, Pannon homoki borókás-nyárasok (Junipero-

Populetum albae). Jelölő fajai: homoki kikerics, magyar futrinka. 

 

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.” 

 

A hivatkozottak alapján az előzetes dokumentáció mellékleteként Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt 

is benyújtottak hatóságunk részére. 

 

A fentieken túl a beruházás egyben a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 

szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben meghatározott Országos Ökológiai Hálózat elemét (magterület, 

pufferterület) is érinti. 

 

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció, valamint az ahhoz csatolt Natura 2000 hatásbecslési 

dokumentáció az alábbiakat állapítja meg:  
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A kútkörzetek építési munkái mindegyik kút esetében 110x110 méteres területet érintenek ideiglenesen. 

Ezen területeket durva tereprendezést követően betonlapokkal borítják le a munkavégzés idejére. A 

megközelítő útvonalakat szintén betonlapokkal szükséges lefedni a nehézgépek megfelelő közlekedésének 

biztosítása érdekében. Ezek földutak, amelyeket alig használnak, rajtuk beindult már a gyepesedés, 

helyenként védett fajok is betelepültek. Az említett földutak jórészt keskenyek, a betonelemek azonban 3,2 m 

szélesek, így az út menti sávban, rézsűben szintén várható ideiglenes élőhely-vesztés. A meglévő földutak 

végpontja nem a kutaknál található. A földutaktól bekötőutak vezetnek az egyes kutakhoz, amelyeket még 

kevésbé használtak az elmúlt időszakban A KIHA-É-10 jelű kút esetben például a bekötőút már megszűnt. A 

bekötőutak tekintetében ideiglenes és végleges élőhely-vesztés várható. A vezetéképítés során a vezeték 

építés sávja a szélső vezetéktől számítva erdőterület esetében 5-5 m, szántó legelő esetében 10-10 méter lesz, 

azonban élővilág-védelmi szempontból minimum 20-20 méterrel szükséges számolni. Az építés során 

ideiglenes terület igénybevétel/élőhely-vesztés várható az előzetes tereprendezés, majd a csőárok kialakítása 

során, amely szélessége/területfoglalása a fektetett vezetékmennyiségtől is függ (2 db vezeték: 0,8 m 

árokszélesség; 3 db vezeték: 1,3 m árokszélesség; 5 db vezeték: 2,3 m árokszélesség). 

 

A korábbiakban megjelölt jelölő élőhelyek mindegyike (Pannon homoki gyepek; Pannon homoki borókás-

nyárasok) érintett a tárgyi beruházás során. A közösségi jelentőségű fajok közül pedig a homoki kikerics 

(Colchicum arenarium), valamint az éjszaka mozgó magyar futrinka (Carabus hungaricus) veszélyeztetett a 

vezetékfektetési munkálatokkal. 

 

A KIHA-É-5 kútkörzet jellemzése 

Meglévő, nem üzemelő kút. A kúthoz bekötőút vezet a leendő gerincvezetékkel párhuzamos földútról, de a 

kút megközelítése megváltozik és a bekötővezeték is máshol fog vezetni. Jelenleg a betonalap és a kútfej 

található a helyszínen. A kútkörzet nagy részét korábban már elsimították, a felesleges talajt deponálták. 

A területen bolygatott, zavart, nyílt homokpusztagyep; leromlott nyáras-borókás; spontán terjedő akácos, 

bálványfás; valamint fenyves található. Védett fajok: Alkanna tinctoria, Stipa borysthenica, Linum hirsutum. 

 

A KIHA-É-10 kútkörzet jellemzése 

A kutat kitaposott, bolygatott területsáv köti össze a közeli földúttal. Jelenleg betonalap és kútfej található a 

helyszínen. A területen félsivatagi jellegű, alacsony borítású, másodlagos homokpusztagyep található 

jelenleg. Szélein a nyáras-borókás gyenge regenerációja figyelhető meg. A fásszárúak összborítása alacsony. 

Védett fajok: Alkanna tinctoria, Stipa borysthenica, Linum hirsutum, Centaurea arenaria, Onosma arenaria. 

A közeli borókás nyárasból 0,075 ha, a homoki gyepből 300 m
2
 esik bele az ideiglenesen kivonandó 

területbe. 

 

A KIHA-É-1 kútkörzet jellemzése 

A kútkörzetek közül természetvédelmi szempontból legértékesebb helyszín. A helyszínen jelenleg betonalap, 

kútfej található a földfelszín felett. A területen a korábbi munkálatokat követően a homokpusztagyep 

viszonylag jól regenerálódott, továbbá a nyáras-borókás társulás maradványai azonosíthatóak. Általánosan 

elterjedt védett fajokon (Alkanna tinctoria, Stipa borysthenica, Centaurea arenaria) túl megtalálásra került a 

piros madársisak (Cephalanthera rubra), a vörösbarna nőszőfű (Epipactis atrorubens), a bugaci nőszőfű 

(Epipactis bugacensis), homoki csüdfű (Astragalus varius), továbbá a fokozottan védett és jelölő faj homoki 

kikerics néhány töve (Colchicum arenarium) is. 

 

A KIHA-É-2 kútkörzet jellemzése 

A kútkörzetben az elmúlt évben lerakták a betonlapokat és a megközelítő útvonalakat is leburkolták. A régi 

betonalapot elbontották, de egyéb átalakítás nem történt. A betonlapokat felszedték, de a terület erősen 

barázdás, keréknyomokkal szaggatott, rendezetlen maradt. Ezen a felszínen bolygatástűrő növényfajok 

terjedtek el, amelyek között védett faj (fényes poloskamag), de a homokpusztákra nagy veszélyt jelentő 

homoki prérifű (Sporobolus cryptandrus) is megtalálható nagy tömegben. 

A terület betonlapokkal nem fedett részén homokpusztai gyep, akáccal elözönlött borókás-nyáras és fiatal, 

akácosodó nyártelepítés található. A területen a védett fajok közül az általánosan elterjedt homokpusztai 

fajok fordulnak elő: Alkanna tinctoria, Stipa borysthenica. 
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A tervezési terület egészét, annak hatásterületét vizsgálva az alábbi védett növényfajok előfordulása került 

detektálásra: 

 Borzas len (Linum hirsutum): A területen általánosan elterjedt, de nem túl gyakori faj a legtöbb 

gyepfoltban, a borókás-nyárasok peremén, telepített erdők szélén megtalálható. 

 Bugaci nőszőfű (Epipactis bugacensis): A KIHA-É-1 kútkörzetben összesen 4 töve került elő, 

továbbá a KIHA-É-5 és KIHA-É-10 kutakhoz leágazó vezetékek közötti gerincvezeték szakasz 

mellett is detektált az előfordulása. 

 Bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon): A területen általánosan elterjedt, de nem túl gyakori faj. 

 Epergyöngyike (Muscari botryoides): A tervezett nyomvonalaktól távol került elő néhány példánya. 

 Fényes poloskamag (Corispermum nitidum): A hatásterületen a bolygatott, sérült felszíneken 

tömegesen megjelenhet. 

 Homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica): A legtöbb gyepfoltban állományalkotó fűfajként 

megtalálható. A zavarást rosszul tűri, ezért az alig fedett, nemrég regenerálódott helyekről hiányzik. 

 Homoki bakszakáll (Tragopogon floccosus): Nyílt homokpusztagyepek jellemző faja, a vizsgálati 

területen több ponton azonosításra került, de nem túl gyakori faj. 

 Homoki báránypirosító (Alkanna tinctoria): Nyílt homokpusztagyepek jellemző faja, a területen 

elterjedt, az egyik leggyakoribb védett növényfaj. Zavarást jól tűri. 

 Homoki csüdfű (Astragalus varius): Nyílt homokpusztagyepek jellemző faja, azonban a tervezési 

területről csak a KIHA-É-1 kútkörzetnél sikerült detektálni mintegy 20 tövet 1 foltban.  

 Homoki fátyolvirág (Gypsophila arenaria): Nyílt homokpusztagyepek jellemző faja. A 

hatásterületen elszórtan fordul elő, alacsonyabb egyedszámban, zavartalan helyeken. 

 Homoki imola (Centaurea arenaria): A területen általánosan elterjedt, a leggyakoribb védett 

növények közé tartozik, kifejezetten a zavart élőhelyeket kedveli. 

 Homoki kikerics (Colchicum arenarium): Fokozottan védett, jelölő faj. Nyílt homokpuszták, homoki 

rétek és nyíltabb homoki tölgyesek ritka faja. A természetmegőrzési területen jelentős állománya él. 

 Homoki varjúháj (Sedum urvillei subsp. hillebrandtii): Elszórtan fordul elő, főként nyíltabb 

gyepekben, buckatetőkön, oldalakon. 

 Homoki vértő (Onosma arenaria): Gyakori növény, mindenfelé megtalálható, a zavarást 

mérsékelten tűri. 

 Kék szamárkenyér (Echinops ruthenicus): A tervezési területről több ponton is azonosításra került. 

Mészkedvelő, homokpusztákhoz, sztyeprétekhez kötődő faj. 

 Kései szegfű (Dianthus serotinus): A hatásterületen gyakorlatilag mindenfelé megtalálható, az egyik 

leggyakoribb faj, de alapvetően a zavartalan élőhelyeket kedveli. 

 Piros madársisak (Cephalanthera rubra): A hatásterületen sok helyen előfordul, legnagyobb 

számban a KIHA-É-10 kúttól D-DK-re fekvő fenyvesben, de közvetlenül érintett lehet a KIHA-É-1 

jelű körzet kapcsán. 

 Réti iszalag (Clematis integrifolia): A KIHA-É-10 kúthoz vezető nyomvonaltól 90 m-re került 

azonosításra 20 tő egy foltban. 

 Vörösbarna nőszőfű (Epipactis atrorubens): A vizsgálati területen sok helyen előfordul, de kizárólag 

idősebb fenyvesekben. A KIHA-É-1 kútkörzet kapcsán került említésre korábban. 

 Tölcsérzuzmók (Cladonia spp.): Jó természetességű, zavartalan gyepekben találhatóak többfelé a 

vizsgálati területen. A zavarás hatására telepeik elpusztulnak, visszatelepedésük nehézkes a lassú 

telepfejlődés miatt. 

 

A védett állatfajok tekintetében főképp a talajlakó állatfajok veszélyeztetettek, mint például a vakond (Talpa 

europaea), illetve a cickányfélék (Crocidura spp.), továbbá a főként éjszaka mozgó magyar futrinka 

(Carabus hungaricus) a vezeték fektetés során létesített nyílt árok révén. A területen állománya él a homoki 

gyíknak (Podacris taurica) és a zöld gyíknak (Lacerta viridis) is. Egyéb védett hüllők és kétéltűek jelenléte 

sem zárható ki a területről, erre példa a rézsikló (Coronella austrica) azonosítása is. A területen előforduló 

védett madárfajok esetében a munkálatok csak akkor járnak nagyobb hatással, ha a kivitelezés fészkelési 

időszakban történik. 
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Összegezve a benyújtott dokumentáció az alábbiakat állapítja meg: 

A közösségi jelentőségű élőhelyek a teljes tervezési területen jelen vannak, teljes mértékben elkerülni azokat 

nem lehet. Az érintett élőhelyek jelentős része másodlagosnak tekinthető, jó természetességű, alig zavart 

élőhelyeket a beruházás elkerüli. 

A közösségi jelentőségű fajok közül a vizsgálati területen a fokozottan védett homoki kikerics található meg 

viszonylag nagy számban. Egyedei a KIHA-É-1 és KIHA-É-2 jelű kúthoz jelenlegi tervekben szereplő 

vezető nyomvonal mellett továbbá a kútkörzetben is megtalálhatóak, veszélyeztetettek, áttelepítésük erős 

megfontolást igényel. A többi nyomvonal nem érint homoki kikerics állományt. A magyar futrinka a tágabb 

területen általánosan elterjedt fajnak minősül. Leginkább a vezetéknyomvonal kialakítás veszélyezteti. 

A fentebb taglalt védett, fokozottan védett, jelölő fajokra, illetve jelölő élőhelyekre ható kedvezőtlen hatások 

a Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció alapján mérsékelhetőek megfelelő előírások betartásával. 

 

Hivatalunk a 2020. január 20-án kelt, BK-05/KTF/00359-7/2020. számú levelével, tekintettel arra, hogy a 

kérelmezett tevékenység a kezelésében lévő területeket érinti, védett természeti értéket érinthet, az  Ákr. 25. 

§ (1) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a Rendelet 39. §-ára az üggyel kapcsolatosan továbbá 

megkereste a természetvédelmi kezelői feladatokat ellátó Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot, amely a 

megkeresésre az alábbi, 213-2/2020 iktatószámú kezelői nyilatkozatot adta: 

 

„Igazgatóságunk a megküldött dokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett beruházási 

tevékenység érinti a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található HUKN20023 

azonosító számú, Tázlár-kiskunhalasi homokbuckák elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 

területet (Natura 2000). Igazgatóságunk az elkészített előzetes vizsgálati dokumentációt elfogadja, 

ugyanakkor a kérelmezett környezetvédelmi engedély módosítását, a tervezett beruházási tevékenységet 

kizárólag az alábbi - a Natura 2000 területre gyakorolt hatást „nem jelentős” mértéken belül tartó - 

feltételek teljesítése mellett tartja engedélyezhetőnek: 

- A tervezett beruházási munkálatokat (beleértve az előkészítést, vezetékfektetési munkálatokat, 

rehabilitációt és üzemeltetést is) a vadon élő élővilág, a természetes-, természetközeli állapotú 

élőhelyek legnagyobb kíméletével kell végezni. 

- A hatásbecslés 43. oldalán feltüntetett, fokozottan védett és európai közösségi jelentőségű homoki 

kikerics állományokat közvetlenül kedvezőtlenül érintő nyomvonal-módosítást nem tartja 

elfogadhatónak, azon a szakaszon a korábban engedélyezett nyomvonal megőrzését tartjuk 

indokoltnak. A nyomvonal módosítását a beadott dokumentációk szerint erdővédelmi megfontolások 

indokolták - nem a beruházás céljából adódó, elkerülhetetlen technológiai szükségszerűség -, 

ezeknek viszont nincs prioritása az említett természeti érték megőrzésére utasító jogszabályi 

előírások felett. Egyéb szakaszokon a nyomvonal-módosítást engedélyezhetőnek tartja az 

Igazgatóság. 

- Ahol a nyomvonal érint még ritka homoki fajokat - így homoki kikerics, homoki csüdfű -, azok 

áttelepítéséről gondoskodni kell, az előzetesen elfogadott áttelepítési tervvel, oly módon, ahogyan 

Igazgatóságunk korábban is nyilatkozta. Elfogadjuk a hatásbecslés azon megállapítását, hogy a 

gyakoribb fajok állományai gyorsan regenerálódnak a visszahagyott munkaterület helyreálló 

homoki gyepjében, de a ritka, gyenge terjedöképességű fajok esetében indokolt a mentés. 

- Bár a természetvédelmi közérdek legteljesebb körű érvényesítésének továbbra is azt tekintenénk, ha 

az inváziós fajok irtására a korábbi nyilatkozatunkban foglaltak alapján kerülne sor, de a 

természetvédelmi közérdekkel összeegyeztethetőnek látjuk, ha gondosan tervezett, előre jóváhagyott 

irtási terv szerint csak a talaj bolygatással érintett munkaterületeken folyik irtás, továbbá ennek 

szomszédságában, a gyökérsarjak terjedési távolságán, 25 m-en belül elölik vegyszeresen az 

inváziós fásszárúak egyedeit. Ennek hiányában az ígéretek szerint rendszeresen karbantartott 

nyomsávon kívül meg fog nőni a munkálatok zavaró hatása miatt a gyökérsarjról terjedő, tájidegen 

inváziós fásszárú fajok borítása, ami rontja az érintett Natura 2000 terület ökológiai állapotát. A 

hatásbecslési dokumentáció maga is nyilatkozik arról, hogy az érintett élőhelyeken intenzíven terjed 

az akác a bolygatások hatására (27. old. lap alja, 37. old. lap közepe), és ezáltal csökken a jó 

ökológiai állapotú élőhelyek aránya, illetve jelentősen csökken ezek jövőbeli helyreállásának esélye. 

Javasoljuk, hogy amennyiben ez szükséges, az érintett erdőgazdálkodóval kössön együttműködési 

megállapodást az ügyfél a kivitelezésről a munkaterületen (szolgalmi joggal érintett területen) kívül 
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eső, de a Natura 2000 terület állapotának megóvása miatt szükséges beavatkozásokról. 

- Az igazgatóság álláspontja szerint a természetvédelmi közérdek érvényesítését szolgáló kárenyhítő 

intézkedések kivitelezéskori irányítására az engedélyesnek kell megfelelő szakembert foglalkoztatnia, 

nem háríthatja ezt a feladatot át a természetvédelmi kezelőre. Az áthárítás jogi megalapozatlansága 

mellett (ha van érdekeltje, illetve jogosultja a károkozással járó engedélyköteles tevékenységnek, 

akkor neki kell kárenyhítésről gondoskodnia, a természetvédelmi kezelőnek ilyen esetben nem 

feladata átvenni kárenyhítési funkciókat) az is könnyen belátható, hogy a kárenyhítő intézkedéseknek 

nem a természetvédelmi kezelő kapacitásától, erőforrásaitól kell függniük, az áthárított funkció 

erőforrásigénye viszont eséllyel meghaladná a természetvédelmi kezelő kapacitását nagyobb 

volumenű beruházások esetén. Az Igazgatóság megítélése szerint az alkalmazott kárenyhítő 

intézkedések mindegyikére kiterjedő kiviteli tervet szükséges összeállítania az engedélyesnek, kitérve 

arra is, hogy a csak a munkálatok idején meghozható döntéseknek hogyan kell szolgálnia a 

természetvédelmi közérdeket (milyen jellegű területrészek oltalmának van prioritása más jellegűek 

felett). A kiviteli tervben indokolt megjeleníteni a várhatóan döntéseket igénylő konfliktushelyeket. Az 

elfogadott kiviteli tervnek megfelelő kivitelezést a természetvédelmi kezelő saját döntése alapján 

ellenőrzi, de nem irányítja. 

- A kivitelezési munkálatokra vonatkozóan a KNPI - a hatásbecslés 36. oldalán megfogalmazottakkal 

egyetértve -, kizárólag az október 15-től kezdődő munkavégzés engedélyezését javasolja (legfeljebb 

február végi zárással). 

- Az Igazgatóság által nyilvántartott Natura 2000 területek és természetközeli állapotú élőhelyek, 

gyepterület esetében a munkagépek kizárólag csak a kivitelezés által érintett, vezetékfektetésre 

kijelölt területsávon mozoghatnak, a munkálatok által nem érintett gyepterületen történő átjárás nem 

megengedhető, ill. a gépjárművek felvonulási helyeként nem szolgálhatnak. 

- A nyomvonal által érintett gyep művelési ágú területeinek rehabilitációja során nem történhet 

szervestrágya kiszórása, illetve fűmagkeverék vetése, e területeken a munkálatok befejezését követően 

az esetleges erősebb gyomosodást tisztítókaszálással kell visszaszorítani. A nyomvonalat az első öt 

évben évente kétszer kaszálni kell, melynek időtartamai: június 1-től június 15-ig és július 1-től július 

15-ig. A kaszálás megkezdése előtt egy héttel értesíteni kell a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot 

is. 

- A tervezett vezetékfektetés (esetlegesen a kivitelezést megelőző régészeti feltárás) során - a természeti 

értékek védelme, a kivitelezés zavartalan megvalósítása érdekében - ferde rézsűs munkaárkok 

kialakításával, partfalak hálós takarással meg kell előzni a védett- (partifecske), illetve a fokozottan 

védett (gyurgyalag) madárfajok megtelepedését. Amennyiben a kivitelezés során a munkagödrök 

falába védett- (partifecske), illetve fokozottan védett (gyurgyalag) madárfajok telepednek meg, az 

észlelést követően azonnal értesíteni kell a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot, valamint a 

munkálatokat és a feltárási tevékenységet a további intézkedésig fel kell függeszteni. 

- A kivitelezés (esetlegesen a kivitelezést megelőző régészeti feltárás) során a nyitott munkaárkok 

kétéltű- és hüllő fajok számára csapdaként működnek, ezért a munkaárkokból történő folyamatos - 

legalább három naponta történő - mentésükről (illetve a munkaárkok betemetését közvetlenül 

megelőzően is), kiszedésükről, valamint a kivitelezés által érintett területtől számított legalább 100 

m-re, természetközeli állapotú élőhelyen történő elhelyezésükről gondoskodni kell. 

- Az építési sávon belül a munkaárokba történő visszatöltés során a talajt gondosan el kell egyengetni, 

a vezetékfektetés miatt keletkező többletfoldet valamennyi természetközeli állapotú élőhely 

környezetéből el kell szállítani, a területen történő szétterítés nem megengedett. 

- Nem üzemszerű működés, havária esemény esetén azonnal értesíteni kell a Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatóságot is. 

- Legalább két héttel a kivitelezések megkezdése előtt értesíteni kell a Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatóságot. 

- A KNPI indokoltnak tartja az általa nem részletezett, de a hatásbecslésben szereplő további 

élővilágvédelmi intézkedési javaslatok előírását is.” 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a 213-2/2020. számú nyilatkozatban a kérelmezett 

környezetvédelmi engedély módosítását feltételek teljesítése mellett engedélyezhetőnek tartotta, ugyanakkor 

a 2. feltételeként az alábbiakat jelölte meg: 
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„A hatásbecslés 43. oldalán feltüntetett, fokozottan védett és európai közösségi jelentőségű homoki kikerics 

állományokat közvetlenül kedvezőtlenül érintő nyomvonal-módosítást nem tartja elfogadhatónak, azon a 

szakaszon a korábban engedélyezett nyomvonal megőrzését tartjuk indokoltnak. A nyomvonal módosítását 

a beadott dokumentációk szerint erdővédelmi megfontolások indokolták - nem a beruházás céljából adódó, 

elkerülhetetlen technológiai szükségszerűség -, ezeknek viszont nincs prioritása az említett természeti érték 

megőrzésére utasító jogszabályi előírások felett. Egyéb szakaszokon a nyomvonal-módosítást 

engedélyezhetőnek tartja az Igazgatóság.” 

 

A hivatkozott 2. feltétel a tervezett nyomvonal módosítás egészének megvalósíthatósága szempontjából 

kizáró okot fogalmazott meg, így a tényállás és fenti ellentmondás tisztázása érdekében, a tervezett 

módosított nyomvonal egésze tekintetében, hivatalunk a 2020. február 17-én kelt, BK-05/KTF/00359-

20/2020. számú levelével ismételten megkereste a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot. 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 213-2/2020. számú nyilatkozatára vonatkozó, 213-4/2020. számú 

állásfoglalása a következő: 

„Az Igazgatóság megítélése szerint a kérelemben szereplő nyomvonallal, a KiHA-É-1 kút bekötésével 

érintett, fokozottan védett homoki kikerics egyedek áttelepítésének a természet védelméről szóló 1996. évi 

törvény 42. § (7) bekezdésben előírt feltétele nem áll fenn. A hivatkozott törvényi utasítás értelmében a 

fokozottan védett faj egyedeinek eredeti élőhelyen történő megőrzése helyett az áttelepítés vagy elpusztítás 

csak természetvédelmi vagy egyéb közérdekből engedélyezhető. Amennyiben a KiHa-É-1 kút bekötését egyéb 

- nyilvánvalóan nem természetvédelmi - közérdeknek tekinti a természetvédelmi hatóság, a törvény által 

feltételül szabott helyzet a KNPI megítélése szerint akkor sem áll fenn a kérelemben szereplő bekötési 

nyomvonal jóváhagyására, mert annak létezik másik, technikailag megvalósítható, a hatályos 

környezetvédelmi engedélyben jóvá is hagyott alternatívája. Ha a KiHa-É-1 kút bekötésének fokozottan 

védett homoki kikerics egyedeket elkerülő nyomvonala csak a kérelem egészében történő elutasításával és új, 

módosított kérelem beadásával érhető el, akkor az Igazgatóság a jelenlegi kérelem elutasítását javasolja.” 

 

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.” 

 

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a jelenlegi tervekben szereplő KIHA-É-1 jelű, 

valamint a KIHA-É-2 jelű kutakhoz tartozó vezeték nyomvonala érinti a fokozottan védett, jelölő fajnak 

minősülő homoki kikerics állományokat. A mellékletként csatolt térképmásolatokon feltüntetett módosítások 

(3.7. melléklet), valamint a Natura 2000 hatásbecslésben szereplő (43. oldal) térképmásolat összevetése által 

megállapítható, hogy a korábbi környezetvédelmi engedélyben engedélyezett nyomvonalaktól a KIHA-É-1 

jelű kúthoz tartozó vezeték nyomvonal módosul, a KIHA-É-2 jelű kúthoz tartozó nyomvonal szinte teljesen 

megegyezik a korábbiakban engedélyezett nyomvonallal. A felvett homoki kikerics előfordulások az új 

módosítani kívánt nyomvonalra esnek, a korábban engedélyezett nyomvonal tekintetében ilyen előfordulások 

nincsenek feltüntetve. 

 

Tekintettel arra, hogy a KIHA-É-1 jelű kúthoz tartozó módosított vezeték nyomvonal kialakítása 

kedvezőtlenebb hatást gyakorol a Natura 2000 területre, mint a jelenleg engedélyezett vezeték nyomvonal 

szakasz, valamint az illetékes természetvédelmi kezelő, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság sem járult 

hozzá ezen módosított nyomvonalszakasz engedélyezéséhez, így táj- és természetvédelmi szempontból 

megállapítható, hogy tervezett módosítás a Nkr. 10. § (7) bekezdése alapján nem engedélyezhető, azonban az 

alábbiakat is szükséges vizsgálni a továbbiakban: 

 

Az Nkr. 10. § (8) bekezdése alapján „ha a terv, illetve a beruházás a hatásbecslés alapján a Natura 2000 

terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok 

természetvédelmi helyzetére kedvezőtlen hatással jár, és a terv, illetve a beruházás megvalósítására egyéb 
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ésszerű megoldás nincs, azonban a tervhez, illetve a beruházáshoz a 10/A. § (2)-(3) bekezdés szerinti 

közérdek fűződik, a terv elfogadható, illetve a beruházás engedélyezhető. A beruházást úgy kell 

megvalósítani, hogy az a lehető legkisebb kedvezőtlen hatással járjon.” 

 

A benyújtott dokumentációk a vezetéknyomvonalakra alternatív megoldást nem kínálnak, az egyéb 

ésszerű megoldások vizsgálata a dokumentációkban nem került taglalásra, azonban jelzik e 

tekintetben, hogy egyéb ésszerű megoldás nincs. 

 

Az Nkr. 10/A. § (1) bekezdése szerint „Az a terv vagy beruházás, amely az ott megtalálható élővilágra 

vonatkozó adatok alapján jelentős hatással lehet valamely Natura 2000 területen előforduló, annak 

kijelölésének alapjául szolgáló, a 2. B) vagy 3. B) mellékletben felsorolt kiemelt közösségi jelentőségű fajra 

vagy a 4. B) mellékletben felsorolt kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusra, - a (3) bekezdés kivételével - 

kizárólag kiemelt fontosságú közérdekből fogadható el, illetőleg engedélyezhető. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából kiemelt fontosságú közérdeknek minősül az emberi egészség 

és élet védelme, a köz biztonságának a fenntartása, valamint a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű 

kedvező hatás elérése. 

(3) A Natura 2000 területen előforduló kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusra vagy kiemelt közösségi 

jelentőségű fajra várhatóan jelentős hatással lévő olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg 

engedélyezése előtt, amelyhez - a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül - egyéb kiemelt fontosságú közérdek 

fűződik, ki kell kérni az Európai Bizottság véleményét. Egyéb kiemelt fontosságú közérdeknek minősülhetnek 

különösen a 4. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt, az ország társadalmi-gazdasági fejlődését szolgáló 

célok.” 

 

Az Nkr. 4. § (2) bekezdés a) pontja alapján „Az (1) bekezdés szerinti célokat 

a) az ország társadalmi-gazdasági fejlődését biztosító - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott 

- célokkal összehangoltan kell megvalósítani.” 

 

A rendelkezésre álló valamennyi információ birtokában megállapítható, hogy a beruházás nem 

kapcsolódik kiemelt fontosságú természetvédelmi közérdekhez, valamint az Nkr. 10/A. § (2) 

bekezdésében felsorolt kiemelt fontosságú közérdekhez sem. 

A Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció jogszabályi hivatkozásokkal indokolja a beruházás egyéb 

kiemelt fontosságú közérdekhez való fűződését, azonban megállapítható, hogy az indoklás a 

bányászatot és az energiatermelést kizárólag közérdeknek tekinti. A kiemelt fontosságú közérdek nem 

egyezik meg a közérdek fogalmával, továbbá nem rendelkezünk arról információval, hogy a tervezett 

beruházáshoz egyéb kiemelt közérdek fűződik, így az eljárás során a kizáró ok megállapítása 

fennállhat.  

 

Áttekintve valamennyi rendelkezésre álló információt megállapítom, hogy a KIHA-É-1 jelű kúthoz 

kiépítendő módosított vezeték nyomvonal esetében táj- és természetvédelmi kizáró ok merült fel. A 

tervezett módosítás fokozottan védett, jelölő fajnak minősülő homoki kikerics állományt érint, 

létesítése az állomány pusztulásával fenyeget, a jelenleg engedélyezett vezetéknyomvonal szakasztól 

eltérő  kialakítás kedvezőtlenebb hatást gyakorol a Natura 2000 területre, természetvédelmi érdeket 

sért, továbbá a természetvédelmi kezelő sem járult hozzá e szakasz létesítéséhez, így ezen módosítás az 

Nkr. 10. § (7) bekezdése alapján nem engedélyezhető. 

 

Felhagyás 

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

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

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

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

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

tájbeillesztése, új hasznosítási mód keresése. 

 

* 
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A dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy a tevékenység levegőtisztaság-védelmi, zaj- és 

rezgésvédelmi, földtani közeg védelme és hulladékgazdálkodási szempontból, valamint a szakhatóság 

állásfoglalása alapján vízügyi és vízvédelmi szempontból várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatást, 

ugyanakkor a tevékenység engedélyezésénél kizáró ok merült fel táj- és természetvédelmi szempontból. 

 

Az R. 5. § (2) bekezdés cb) valamint cc) alpontjaiban foglalt kivételek nem alkalmazhatóak, tekintettel arra, 
hogy az alpontokokban meghatározott feltételek nem állnak fent. 
 

Hatóságunk a határozat rendelkező részében, mivel az előzetes vizsgálat során táj- és természetvédelmi 

szempontjából a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, az R.5. § (2) bekezdés ca) alpontja 

alapján ennek tényét rögzítette és megállapította, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására 

engedély nem adható. 

 

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

határozza meg. 

 

A fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (1) – (2) bekezdései és a 118. § biztosítja. 

 

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást 

befejező döntés, vagyis jelen határozat elleni jogorvoslat keretében lehet. 

 

A fellebbezést az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a 

megtámadott döntést hozta. 

 

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr.  118. § (4) bekezdése rendelkezik. 

 

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon 

alapul. 

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

Hivatalunk jelen határozatot a Kvtv. 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. 

 

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

érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat, Kiskunhalas Város Jegyzőjének, aki 

gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/00359-2/2020. számú végzésével függő hatályú 

döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2020. február 24. 

napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

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

számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg. 

  

A jogorvoslati eljárási díját az FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.  
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A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2020. február 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.)                                    10625790#cegkapu  

2. SENEX Kft. (9985 Felsőszölnök, Alsó-Jánoshegy 6.)                                                   10418271#cegkapu  

3. Kiskunhalas Város Jegyzője  

(6400 Kiskunhalas Hősök tere 1.) – kifüggesztésre, külön levéllel                                                       HKP 

4. BKMKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

(6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.)                                                                                               HKP 

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

     (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

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

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

7. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály                            HKP 

(6000 Kecskemét, József Attila u. 2.) 

8. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged Napos út 4.)                                                         HKP 

9. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét Deák Ferenc u. 3.)               HKP 

10. Hatósági Nyilvántartás 

11. Irattár 

Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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