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H A T Á R O Z A T 

 

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 

Budapest, Váci út 45., KÜJ: 100 365 768, KTJ: 102 846 781, hivatalos elektronikus elérhetősége: 

11906522#cegkapu, rövidített elnevezése: NIF Zrt.) megbízása alapján a PANNONWAY Építő Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Batsányi u. 9., hivatalos elektronikus elérhetősége: 

13099581#cegkapu, rövidített elnevezése: PANNONWAY Kft.) által 2020. május 26. napján előterjesztett – 

„5301 j. mellékút Szakmár összekötő út tervezése” tárgyú – előzetes vizsgálati dokumentáció alapján 

megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósulása, mely a környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 3. számú mellékletének 87. pontjának c) alpontja – „Közutak és közforgalom elől el 

nem zárt magánutak, kerékpárutak, c) az előző pontokba nem tartozó országos közút, helyi közút, a 

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

védőövezetén méretmegkötés nélkül” – szerint minősül, nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért 

a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni. 

 

A Rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tevékenység építési létesítési és forgalomba helyezési 

engedélyek birtokában kezdhető meg. 

 

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

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

1. A beruházási munkálatokat a vadon élő élővilág és a természetes, természetközeli állapotú élőhelyek 

legnagyobb kíméletével kell végezni. 
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2. Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes 

rendelet alapján meghatározott érzékeny természeti területen a gyep (rét, legelő, kaszáló) és nádas 

művelési ágú ingatlanokra vonatkozóan a természetvédelmi hatóság előzetes engedélyét kell kérni a 

termőföld művelési ágának megváltoztatásához. 

3. A Dzsidva halastó és a Maloméri csatorna keresztezése közötti szakaszon, a Szakmár 0286/14 hrsz.-

ú, legelő művelési ágú ingatlan mentén, az ingatlan teljes hosszában a kétéltű állatfajok védelme 

érdekében terelőrendszer és átjáró kialakítása szükséges. 

4. A Maloméri csatorna keresztezésénél olyan műszaki megoldású ökológiai átjáró kialakítása 

szükséges, ami a vízhez kötött és a szárazföldi életmódú állatfajok esetében egyaránt átjárási 

lehetőséget biztosít. 

5. A Szakmár 0293/7 hrsz.-ú ingatlan b) jelű alrészletének és a Szakmár 0296 hrsz.-ú ingatlan b) jelű 

alrészletének az úttal érintkező szakaszán a kétéltű állatfajok védelme érdekében terelőrendszer és 

átjáró kialakítása szükséges. 

6. A kétéltű állatfajok védelmét célzó terelőrendszer és átjáró kialakítására vonatkozóan az út teljes 

keresztmetszetében felülvilágítóval rendelkező polimer beton alagút alkalmazása szükséges, 

amelynek hasznos belmagassága legalább 30 cm. Amennyiben műszaki okokból a  fenti paraméterek 

alkalmazása nem lehetséges, abban az esetben hagyományos csőátereszek beépítése elfogadható. A 

minimum 100 cm hosszúságú csőátereszek beépítésénél minimum egy, a csőáteresz 

hossztengelyének közepén elhelyezett felülvilágító akna kialakítása szükséges. 

7. Az alagutakat vagy átereszeket az útszakasz teljes hosszán egymástól legfeljebb 160 m-re lehet 

telepíteni. 

8. A terelőrendszer kialakítására vonatkozóan az 1-3. pontban nevezett szakaszokon folytonos terelőfal 

kialakítása szükséges az út mindkét oldalán. A terelőfal magasságának minimum 40 cm-nek kell 

lennie. 

9. A terelőfal esetében a hosszú élettartamú, legkisebb karbantartást igénylő műszaki megoldások 

(beton vagy polimer beton anyagú elemes terelőrendszer) alkalmazása szükséges. 

10. 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 kétnaponta történő – mentésükről (illetve a munkaárkok betemetését közvetlenül 

megelőzően is), kiszedésükről, valamint a kivitelezés által érintett területtől számított 100 m-re, 

természetközeli állapotú élőhelyen történő elhelyezésükről gondoskodni kell. 

11. A kivitelezési munkálatok a madarak fészkelési időszakán kívül augusztus 15. és március 15. között 

végezhetőek. 

12. A beruházással érintett szakaszon a fakitermelést és cserjeirtást szeptember 30. és március 15. között 

kell elvégezni. A fakitermelési tevékenység megkezdése előtt 5 nappal a tevékenység kezdő dátumát 

be kell jelenteni a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság illetékes természetvédelmi őrének (Gyurita 

István, tel.: +3630/3295250). Amennyiben a fakitermelés során fészkelő vagy odúlakó védett állatfaj 

egyedét veszélyezteti a tevékenység, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes természetvédelmi őrt, 

valamint a munkálatokat a további intézkedésig fel kell függeszteni.  

13. Ideiglenes depónia, felvonulási terület és szállítási útvonal csak a kisajátítási határon és az erre a 

célra külön kijelölt helyen létesíthető. 

14. A tájrendezést követően kialakított zöld felületeket őshonos fűmagkeverékkel és őshonos 

növényekkel szükséges betelepíteni. A zöldfelületek utógondozását minimum három évig kell 

végezni. Az invazív növényfajok elterjedését meg kell akadályozni. 

15. Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1143-002/2020.  számú nyilatkozatában foglaltakra 

figyelemmel kell lenni. 

 

* 

 

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, 
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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 kivitelezés során keletkező kommunális szilárd hulladék gyűjtését zárt és fertőzésveszélyt kizáró 

módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy csepegést, valamint a 

bűz- és szaghatást is csökkenti. 

1.2.  A kivitelezés nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű terhelésével, amely légszennyezést 

okoz, vagy határértéken felüli légszennyezettséget idéz elő.  

1.3. A kivitelezésből származó zaj nem okozhat egészségügyi határértéket meghaladó zajterhelést. 

 

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 régészeti 

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

nappal jóváhagyásra az örökségvédelmi hatóságnak be kell nyújtani. A beruházással kapcsolatban 

szükségessé váló régészeti szakmunkák tekintetében az előzetes régészeti dokumentációban, illetve 

a hatósági jóváhagyásban foglaltakat be kell tartani. 

 

3. 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 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.  

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 benyújtott dokumentáció jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárulok. 
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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 a szakkérdésben bányászati előírásokat nem tesz. 

 

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

tekintetében: 

 

7.1. Legkésőbb az építési engedélyezési eljárás megindításáig a tárgyi útszakasznak szerepelnie 

kell Bács-Kiskun Megye Területrendezési Tervében. 
 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/2504-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezet- és Természetvédelmi Főosztály (Kecskemét) 

BK/KTF/02995-6/2020. számú megkeresésére a NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) meghatalmazása 

alapján a PANNONWAY Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi u. 9.) által előterjesztett, az 5301. j. 

mellékút - Szakmár összekötő út, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásra 

vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulását előírások 

mellett megadja. 

Előírás: 
1. A Maloméri-csatorna keresztezéséhez a vízfolyás vagyonkezelőjének, az Alsó-Duna- völgyi Vízügyi 

Igazgatóságnak a vagyonkezelői hozzájárulását be kell szerezni. 

2. A csatorna keresztezését a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

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

Kormányrendelet IX. fejezetében foglaltak szerint kell tervezni és kivitelezni. 

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 keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez 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.  

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 
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A perben jogi képviselet kötelező. 

 

 I N D O K O L Á S 

 

A NIF Zrt. meghatalmazása alapján eljáró PANNONWAY Kft. 2020. május 26. napján – „5301 j. mellékút 

Szakmár összekötő út tervezése” tárgyú – a Rendelet szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása 

iránti kérelmet terjesztett elő a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál, amely alapján 2020. május 27. 

napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A kérelmező ügyfél – miután a BK/KTF/02995-3/2020. számú végzésünkkel hiánypótlásra hívtuk fel –, a 

2020. június 04. napján megküldött beadványában igazolta az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási 

díjának megfizetését. 

 

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

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

(XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet 1.367. pont és 2. melléklet 9. pont alapján jelen 

eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy valamint 1. § (2) bekezdés, 1/a. 

számú melléklet 1.223. pont és 2. melléklet 9. pont alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő ügy. 
 

Az Rendelet 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 környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

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

és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a megyei 

kormányhivatal jár el. 

 

Hivatalunk BK/KTF/02995-22/2020. számú hiánypótlási felhívásában foglaltakat (ügyfél- és létesítmény 

azonosító adatok) a NIF Zrt. megbízása alapján a PANNONWAY Kft. – 2020. június 22. napján megküldött 

beadványával – teljesítette. 

 

Az kérelmező adatai: 

Név:              Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

Székhely:             1134 Budapest, Váci út 5. 

KÜJ szám:  100 365 768 

 

A tervezéssel érintett szakasz adatai: 

A beruházással érintett útszakasz hossza:  1674,78 m  

  

Az útszakasz súlyponti EOV koordinátái:  EOVx: 133 481 m 

      EOVy: 656 269 m 

Tervezési szakasz eleje:    EOVx: 133 133 m 

      EOVy: 657 001 m 

Tervezési szakasz vége:    EOVx: 133 650 m 

      EOVy: 655 449 m 

 

KTJ:       102 846 781 

  

Tervezett beruházás:    külterületi mellékút, összekötő út létesítés 
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Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője: 

Név:      Pannonway Építő Kft.  

Székhely:     8900 Zalaegerszeg, Batsányi János u. 9. 

Tárnok Barbara – hulladékgazdálkodási-,  

víz- és földtani közeg védelmi-, 

levegőtisztaság-védelemi-,  

zaj- és rezgésvédelmi-, tájvédelmi szakértő 

 

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a Rendelet előírásainak. 

A tervdokumentációt megvizsgálva megállapítottuk, hogy a tervezett beruházás megfelel a hatóságunk 

hatáskörébe tartozó környezetvédelmi-, természet- és tájvédelmi jogszabályi előírásoknak. 

 

A beruházás célja:  

A tervezett beruházás célja Szakmár település kedvezőbb megközelítésének biztosítása az országos 

közúthálózatról, illetve Kiskörös irányába történő eljutás gyorsítása.  

 

A tervezett tevékenység: 

A tervezett út két települést érint, nagyobb része Szakmárt, és csak a tervezési szakasz eleje érinti Öregcsertő 

területét. A szakasz eleje a Kecskemét-Kalocsa 5301.sz. közút 58+979 kmsz. szelvénye, innen a 0+400 

kmsz.-ig rövid szántó, rét stb. területeken keresztül vezet a nyomvonal, majd a meglévő földút 

nyomvonalával párhuzamosan folytatódik a ~1+000 kmsz-ig, végül a meglévő földút nyomvonalában vezet 

és a tervezési szakasz végéig, ahol becsatlakozik a Szakmár felé vezető 095 hrsz.-ú önkormányzati burkolt 

útba. A meglévő földúton vezető szakaszon a burkolt útfelület és útpadka az út ingatlan határán belül kerül 

kiépítésre, de a vízelvezető árok néhol azon kívül esik, ez új terület igénybevételt jelent. Az új területi 

igénybevétel jelentősebb része azonban a tervezési szakasz első 1 km-én jelentkezik, itt nem a meglévő 

földút nyomvonalban vezetne a tervezett út, ahol a következő ingatlanok érintettek:  

 

Érintett területek (Szakmár) 

Hrsz. Alrészlet és művelési ág Érintettség (m²) 

0296 

sz4 7.824 

r5 562 

árok 87 

0295 
árok 3.056 

út 2.637 

027 
árok 4.070 

út 4.740 

Összesen  22.976 

 

Érintett területek (Öregcsertő) 

Hrsz. Alrészlet és művelési ág Érintettség (m²) 

064 közút 81 

049 út 208 

039/5 út 172 

047/2 árok 87 

043/5 sz3 1.753 

043/4 sz3 1.830 

043/34 
árok 56 

sz4 1.098 

043/33 

sz4 1.376 

sz5 850 

sz3 1.642 
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044 csatorna 70 

045/16 
12 659 

14 127 

045/15 sz5 393 

Összesen  10.402 

 

Csomópontok, útcsatlakozók:  

A tervezési szakasz elején az 5301 j. ök. úttal 3 ágú szintbeli csomópont tervezett. Az Öregcsertő 039/5 és a 

Szakmár 0294 és 0295 hrsz.-ú út területekkel lesznek útcsatlakozók kialakítva. A 0295 hrsz.-ú területtel az 

attól való elválásnál útcsatlakozó kialakítása tervezett. Továbbá a szomszédos területeknek telekbejárók 

lesznek kialakítva.  

 

Vízelvezetés, műtárgyépítés:  

A vízelvezetés a terület sík jellege miatt szikkasztó árkokkal lesz megoldva, az útárkok végső befogadója a 

Maloméri csatorna. A Maloméri csatorna keresztezésében híd műtárgyat építése tervezett. 

 

Közvilágítás nem kerül kialakításra.  

 

Forgalomtechnika (jelzőtáblák), útburkolati jelek:  

Az útburkolati jelek felfestése fehér színű, tartós útburkolati festékkel történik. A tervezett út vasúti, vagy 

egyéb pályát nem keresztez. A tervezés során úttal kapcsolatos egyéb létesítmény tervezésére nem került sor.  

 

Az üzembe helyezés tervezett időpontja 2024. év.  

 

A tevékenység a Rendelet 3. sz. melléklet 87. pontjának c) alpontja – „Közutak és közforgalom elől el nem 

zárt magánutak, kerékpárutak, c) az előző pontokba nem tartozó országos közút, helyi közút, a közforgalom 

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

méretmegkötés nélkül” – szerint minősül, ezért a környezetvédelmi hatóság döntésétől függő, hogy 

környezeti hatásvizsgálat köteles-e. 

 

Hatóságunk a Rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, valamint honlapján 2020. június 05. 

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

céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzatok jegyzőinek (Szakmár, Öregcsertő). A 

közzétett közlemény alapján észrevétel – az eljárás lezárásáig – nem érkezett. 

 

* 

 

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

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések indokolása: 

 

   1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

Szakmai álláspontomban előírt feltételeket az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 4. § (2) bekezdésében, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határérték megállapításáról 

szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáskörébe tartozó 

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

bekezdésében megállapított közegészségügyi, környezet-egészségügyi vonatkozású követelmények 

betartását írtam elő 

 

Szakmai álláspontomat a környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

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

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

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: 

 

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

továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. pont c) alpontja 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: 

68/2018. (IV. 9.) 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) bekezdése és a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a 

Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. jogosult (Elérhetőség: Várkapitányság 

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

regeszetiprojektiroda@varkapitanysag.hu). 

 

Hatóságom illetékességét a 68/2018. (IV. 9.) 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 68/2018. (IV. 9.) Korm. 

rendelet 88. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe.  

 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációban szereplő beruházás talajvédelmi szempontból megvalósítható.   

 

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a megyei kormányhivatal jogkörét és 

illetékességét a  földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § f) pontja, a 14. § (4) bekezdése valamint az 52. § (1) bekezdése  

állapítja meg.  A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresés a  környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § 

(1) bekezdése 5. melléklet I. táblázat tartalmazza. 

 

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

vizsgálata: 

 

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 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. 
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 5. Az erdészeti szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

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: 

 

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

nyersanyag lelőhelyet, működő bányát nem érint. A dokumentációban a földtani környezet leírása 

részletesen kidolgozott. 

 

A dokumentáció alapján a tevékenység hatása a földtani környezetre elfogadható, a földtani környezet 

védelmét szolgáló pontjai elégségesek. A Bányafelügyelet felhívja a figyelmet arra, hogy ha az építés 

folyamán ásványi nyersanyag kitermelés valósul meg azután bányajáradékot kell fizetni. 

 

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 nyilatkozatát. 

 

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: 

 

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében az 

alábbiakat állapítottam meg: 

1. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 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.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 218/2009. (X. 06.) 

Korm. rendelet) 1. § h) pontja, valamint a 7. melléklet II. A) táblázat 1.2.2.3. sora alapján tárgyi 

mellékút térségi jelentőségű elemnek minősül, melyet a 218/2009. (X. 06.) Korm. rendelet 7. 

melléklete alapján a megyei területrendezési tervekben, így Bács-Kiskun Megye Területrendezési 

Tervében is  szerepeltetni kell. 

3. A rendelkezésre álló, dokumentációt, valamint Bács-Kiskun Megye Területrendezési Tervéről szóló 

19/2011. (XI.29.) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének önkormányzati rendeletét 

áttekintve megállapítottam, hogy a tárgyi mellékutat e dokumentum nem tartalmazza, így a 

területrendezési tervekkel való összhang nem biztosított. 

4. Fenti összhang biztosítása két módon valósulhat meg: vagy az érintett területrendezési terv 

módosításával, vagy a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) 

Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti területrendezési hatósági eljárás lefolytatásával.  

 

Szakmai véleményem a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 9. sorában lévő 

szakkérdésen alapult.  
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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. 

 

* 

 

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

55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

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

1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” 

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

2020. június 03. napján kelt, BK/KTF/02995-6/2020. számú levelével. 

  

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

A szakhatóság 35300/2504-1/2020.ált. számon szakhatósági állásfoglalását megadta, melyet a rendelkező 

részben előírtam. 

 

Szakhatósági állásfoglalás indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/2504-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezet- és Természetvédelmi Főosztály (Kecskemét) a 

BK/KTF/02995-6/2020. 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 a PANNONWAY Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, 

Batsányi u. 9.) által előterjesztett, az 5301. j. mellékút - Szakmár összekötő út, 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 1.382. pontja 

alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás. 
Az összekötő út építése a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezésről szóló 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 87. pontja (közutak és közforgalom elől el nem zárt 

magánutak, kerékpárutak - amennyiben nem tartozik az 1. sz. mellékletbe) alapján előzetes vizsgálati 

eljárásra lefolytatására kötelezett tevékenység. 

A tervezett beruházás célja Szakmár település kedvezőbb megközelítésének biztosítása az országos 

közúthálózatról, illetve Kiskörös irányába történő eljutás gyorsítása. 

A tervezett 1674,78 m nyomvonalú út az 5301. j. út és Szakmár külterületén található halastavak között, 

Öregcsertő és Szakmár külterületén halad, ahol a Szakmár központjába vezető jelenlegi önkormányzati úthoz 

csatlakozik. 

A szakasz eleje a Kecskemét-Kalocsa 5301.j. közút 58+979 kmsz. szelvénye, innen a 0+400 kmsz.-ig rövid 

szántó, rét stb. területeken keresztül vezet a nyomvonal, majd a meglévő földút nyomvonalával 

párhuzamosan folytatódik a ~1+000 kmsz-ig, végül a meglévő földút nyomvonalában vezet a tervezési 

szakasz végéig, ahol becsatlakozik a Szakmár felé vezető 095 hrsz-ú önkormányzati burkolt útba. A 

nyomvonal keresztezi az Öregcsertő, 044 hrsz-ú Maloméri - csatornát, a keresztezést csatornahíd építésével 

valósítják meg. 

A tervezett tevékenység megnevezése: 
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mellékút, 2x1 sávos összekötő út építése, 

Tevékenység helye: 

Szakmár és Öregcsertő külterülete . 

Szakkérdések vizsgálata 
Vízellátás, szennyvízelhelyezés: 

A létesítménynek vízellátása nincs, szennyvíz nem keletkezik. 

Csapadékvíz elvezetés 

Az útra hulló csapadékvizeket a terület sík terepviszonyai miatt földmedrű, nyílt, 40 cm talpmélységű 

szikkasztó árkokban vezetik el. A Maloméri-csatornát keresztező műtárgy környezetében a vízfolyás medrét 

burkolják. 

Szennyezett csapadékvíz keletkezésével nem kell számolni. 

Vízvédelem 

Az érintett települések a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából 

érzékeny kategóriába tartoznak. A vizsgált terület nitrátérzékeny. 

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

jogszabályi előírásoknak megfelel. 

Vízbázis védelem 

A tervezési terület üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a vízbázis 

védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások sem érvényesíthetők. 

Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások 

A keresztezett csatorna szabályozott vízhozama miatt a szakkérdés nem releváns 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervnek (VGT) való megfelelés 

A tervezési terület a VGT2 szerint a Duna -Tisza közi hátság - Duna vízgyűjtő északi rész, Duna-völgyi 

főcsatorna tervezési alegység pt.1.2, p.1.15.2. , sp 1.15.2 sekély porózus víztesteken helyezkedik el. 

A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás az út menti vízgyűjtő, szikkasztó árkok 

füvesítésével az útról lemosódó szennyező anyagok hatását csökkenti, az érintett víztestek jó állapotának 

elérését és fenntartását nem veszélyezteti. 

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a tervezett mellékút, összekötő út 

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. 

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. 

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.” 

 

* 
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Hivatalunk a 2020. június 03. napján kelt, BK/KTF/02995-8/2020. számú levelével – az Ákr. 10. §-ára 

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

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

jogukról. 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság – mint a védett és fokozottan védett természeti értékek, a védett 

és a fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi 

egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelője – 1290-2/2020. számon az 

alábbi kezelői nyilatkozatot adta:  

 

„A KNPI 2020 áprilisában a tárgyi összekötő útszakasz létesítésével kapcsolatban 906-2/2020. számon 

előzetes természetvédelmi kezelői nyilatkozatot tett. 

 

A KNPI fent hivatkozott korábbi nyilatkozata alapján az előzetes nyomvonal a természetvédelmi érdekeket 

figyelembe véve módosításra került (tervdokumentáció 5.7.4.1. pont). 

 

A tervdokumentáció 5.7.4.2. pontjában részletezett kétéltűek védelmét szolgáló terelőrendszer és ökológiai 

átjárók kialakításával, valamint az 5.7.7. pontjában részletezett élővilág-védelmi intézkedések betartásával 

a tárgyi közútfejlesztés természetvédelmi szempontból káros hatást nem jelent. 

 

Igazgatóságunk jelen nyilatkozatot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

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

 

Az Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: ADUVIZIG) a 1143-002/2020. számon az 

alábbi kezelői nyilatkozatot adta: 

 

„A tervezett út által érintette területek: 

 Szakmár 0269, 0295, 027 hrsz. 

 Öregcsertő 064, 049, 039/5, 047/2, 043/4, 043/5, 043/34, 043/33, 044, 045/16, 045/15 hrsz. 

 

A tervezett beruházás célja Szakmár település kedvezőbb megközelítésének biztosítása az országos 

közúthálózatról, illetve a Kiskőrös irányába történő eljutás gyorsítása. A tervezett út az 5301 j. út és Szakmár 

külterületén található halastavak mellett vezet, ahol a Szakmár központjába vezető jelenlegi önkormányzati 

úthoz csatlakozik. 

 

Meg kívánjuk jegyezni, hogy a tervezett út hossza az Előzetes környezeti vizsgálati dokumentáció 2.1. fejezete 

szerint 1674,78 m, a Natura 2000 hatásbecslésére készült dokumentáció 4.1. fejezete szerint viszont 1769,15 

m. 

 

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. 

 

A tervezett út keresztezi a Sárközi-III. főcsatornát. A keresztezésben híd (és egyben ökológiai átjáró) építése 

tervezett, melynek környezetében mederburkolásra kerül sor. Az út vízelvezetése a terület sík jellege miatt 

szikkasztóárkokkal lesz megoldva. Az összegyülekező csapadékvíz a Sárközi-III. főcsatorna keresztezésének 

környezetében a csatornába kerül bevezetésre. Az Előzetes környezeti vizsgálati dokumentáció 7. fejezetének 

vizsgálata szerint a tervezett beruházás által érintett felszíni vizet, potenciális befogadót jelentős terhelés 

nem éri, ezért nem javasolt az épülő útnál összegyűjtött csapadékvíz befogadóba bocsátás előtti pontján 

olajfogó műtárgy beépítése. Mivel a jelen eljáráshoz beadott dokumentációk a tervezett árkokról, azok 

csatornába történő bevezetéséről nem tartalmaznak sem hosszszelvényt, sem részletes helyszínrajzot, azok 

kialakítására vonatkozóan konkrét észrevételt nem áll módunkban tenni. A felszíni vizek vagyonkezelőiként 

a Sárközi-III. főcsatornába történő bevezetés előtt mindenképpen szükségesnek tartjuk hordalékfogó 

műtárgy beépítését, melynek méretezésére a vízjogi engedélyezési dokumentációban ki kell térni. 
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A Sárközi-III. főcsatorna Magyarország felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve (VGT2), illetve az 1-10 

Duna-völgyi főcsatorna tervezési alegység állapotért ékelése szerint 6S típushoz tartozó (síkvidéki - kis esésű 

- meszes — közepes-finom mederanyagú - kicsi vízgyűjtőjű) mesterséges vízfolyás. A VGT2-ben szereplő 

állapotértékelés szerint tárgyi felszíni víztest mérsékelt ökológiai minősítést kapott, míg az EMVA és VKJ 

szerinti mennyiségi állapota jónál nem rosszabb. 

 

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 tervezett fejlesztés által érintett csatorna 

ökológiai állapotromlása nem megengedett, cél a jó ökológiai minősítés elérése. A felszíni víztest 

állapotromlásának elkerülése érdekében a kivitelezés 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 a rendelet előírásait. A felszíni vízbe bocsátott 

csapadékvíz minőségének mindenkor meg kell felelnie a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet, 4. 

Általános védettségi kategória befogadóira megállapított határértékeknek. 

 

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. 

 

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. 

 

Az igazgatóságunk részére rendelkezésre álló adatok alapján a tervezési terület térségében a talajvíz átlagos 

vízszintje 2,3 és 2,8 m mélységben mozog, melyet a szikkasztóárkok tervezésénél kérünk figyelembe venni. 

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

meglétét is vizsgálni szükséges. 

 

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-völgy 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.) Komi. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartani a rendelet előírásait. 

 

Az engedélyezett létesítmények nem érintenek vízbázis kijelölt hidrogeológiai védőövezetet. 

 

A tervezett út keresztezi az igazgatóságunk vagyonkezelésében lévő Sárközi-III. csatornát, annak 17+715 

cskm szelvényében. A nyomvonal a Szakmár 027 és 0295 hrsz.-ú területeken halad, melyek nem tartoznak 

igazgatóságunk vagyonkezelésébe. A szükséges nyilatkozatok beszerzéséhez javasoljuk felkeresni az érintett 

ingatlan tulajdonosát vagy kezelőjét. 

 

A természetben viszont a munkálatok érintik a vízfolyást, ezért a keresztezés tekintetében (vagyon)kezelői 

hozzájárulás helyett a tervezésre, illetve a kivitelezésre vonatkozó feltételeinket adjuk meg a műszaki, 

vízépítési részletterveket is tartalmazó dokumentáció elkészítésekor. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakhoz kapcsolódóan kérjük nyilatkozatunk figyelembe 

vételét.” 

 

* 
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Hivatalunk a 2020. június 03. napján kelt, BK/KTF/02995-5/2020. számú levelével – figyelemmel a Rendelet 

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

 

Öregcsertő Község Jegyzője a megkeresésre Ö-I/899-4/2020. számon az alábbi nyilatkozatot tette: 

 

„Az „5301. jelű mellékút Szakmár összekötő út tervezése” munkái 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.” 

Az Ö-I/899-4/2020. számú nyilatkozat indokolása az alábbi: 

„A PANNONWAY Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi u. 9.) kérelmére indult „5301. jelű mellékút 

Szakmár összekötő út tervezése” eljárásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya nyilatkozat kéréssel kereste meg 

hivatalomat. Az ügy során megállapítottam, hogy az „5301. jelű mellékút Szakmár összekötő út tervezése” 

munkái a helyi rendeletben meghatározott településrendezési követelményeknek és helyi építési 

szabályzatban foglaltaknak megfelel, valamint e rendeletben meghatározott természetvédelmi 

követelményekkel nem ellentétes, ezért a szakkérdésben 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) és (6c) 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” 

 

Szakmár Község Jegyzője a megkeresésre S-I/1157-4/2020. számon az alábbi nyilatkozatot tette: 

 

„Az „5301. jelű mellékút Szakmár összekötő út tervezése” munkái Szakmár Község Önkormányzata 

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.” 

Az S-I/1157-4/2020. számú nyilatkozat indokolása az alábbi: 

„A PANNONWAY Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi u. 9.) kérelmére indult „5301. jelű mellékút 

Szakmár összekötő út tervezése” eljárásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya nyilatkozat kéréssel kereste meg 

hivatalomat. Az ügy során megállapítottam, hogy az „5301. jelű mellékút Szakmár összekötő út tervezése” 

munkái a helyi rendeletben meghatározott településrendezési követelményeknek és helyi építési 

szabályzatban foglaltaknak megfelel, valamint e rendeletben meghatározott természetvédelmi 

követelményekkel nem ellentétes, ezért a szakkérdésben 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) és (6c) bekezdése alapján adtam meg. 

 

A fellebbezésre vonatkozóan az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2O16.évi CL. törvény 112.§- a és 

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

 

 

* 

 

Várható környezeti hatások 

 

Országhatáron átnyúló környezeti hatásvizsgálata: 

A dokumentáciában foglaltak alapján a tervezett tevékenységnek országhatáron átterjedő környezeti hatás 

nincs. 
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Levegőtisztaság-védelem 

A tervezett út környezetében alacsony az erdősültség, nagyrészt szántó, kisebb részt legelő területek övezik a 

nyomvonalat. Egyedül a tervezési szakasz elején található a 0297/28 hrsz.-ú ingatlanon egy 2,36 ha ,,szabad 

rendelkezésű erdő” terület, melyet közvetlenül nem érint a beruházás.  

A tervezett utat környező szántó és legelő/rét területek az érintett települések rendezési terve alapján 

általános mezőgazdasági övezetbe soroltak.  

A tervezési szakasz vége É-i irányban közvetlenül egy halgazdasággal határos, és annak kiszolgáló 

gazdasági épületei az úttengelytől kb. 95 m-re fekszenek, a településrendezési terv szerint gazdasági 

övezetben. A tervezési szakasz elején, Öregcsertő területén a 048/2/a hrsz.-ú területen egy romos, lakatlan 

tanyaépület található, a tervezett út tengelyétől kb. 210 m-re. A felsoroltakon kívül egyéb építmény nincs a 

tervezési szakaszon.  

 

A vizsgált területen a környék mezőgazdasági területeinek diffúz kibocsátásai és a lakossági fűtésből eredő 

terhelések jelentik az alapállapotot. 

 

A kivitelezés során a levegőre leginkább hatást gyakorló tevékenység a munkaterület előkészítése, a 

földmunka, valamint a pályaszerkezet építés. Az építési munkák megkezdése előtt az út menti, illetve a 

tervezett nyomvonalba eső meglévő növényzetet eltávolítják, majd a humuszréteget letermelik, amit az 

építés végeztével az új rézsűkre visszaterítenek. Ezután, illetve ezzel párhuzamosan a meglévő, csatlakozó 

pályaszerkezet, és műtárgy bontási munkálatait végzik el.  

A munkagépek és szállítójárművek, mint mozgó légszennyező források mozgását a porszennyezésen felül, a 

kipufogógázok (a dízelolaj elégetése révén keletkező SO2, elégetlen CH, CO, NOx, szilárd légszennyező 

anyag) által okozott többlet-légszennyezettség fogja jellemezni.  

Az építkezés légszennyezése ideiglenes, egy-egy területet, szakaszt viszonylag rövid ideig, elsődlegesen a 

földmunkavégzés időtartamára terhel.  

A gondosan megválasztott szállítási útvonalakkal – lakott területeket kikerülő útvonalak előnyben 

részesítésével – korszerű szállító járműpark használatával, az ömlesztett áru takarásával jelentősen 

mérsékelhető a szállítási forgalom környezet terhelése.  

Az érintett terület levegővédelmi szempontú hatásterülete várhatóan az építési terület 100-100 m-es 

környezete, valamint a szállítási útvonalak.  

 

Üzemelés 

Az út megépítése rövid távon önmagában nem generál többlet forgalmat (nem jelent új desztinációt), csak a 

meglévő forgalom átrendeződését okozza, amelynek helyi légszennyezettségi hatásai lehetnek.  

Az üzemelés alatt elsősorban a gépjárművek kipufogó gázai szennyezik a környezetet, ami jelenleg – 

tekintve az alacsony forgalmat – elenyésző mértékű szennyező forrás. A forgalom légszennyező hatása a 

forgalom nagyságától és sebességétől, az út-és haladási viszonyoktól, elégetett üzemanyag fajtájától stb., 

valamint a gépjárművek korszerűségétől függ. 

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése a vonalforrásokra (pl. 

autópályákra, autóutakra, főutakra) vonatkozóan az alábbi feltételt szabja: az egy- és kétszámjegyű országos 

közút létesítése esetén a közlekedési létesítmény tengelyétől számított 25 méteren belül nem lehet és nem 

helyezhető el lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület. A 

tervezett út külterületi mellékút, összekötő út paraméterekkel tervezett, ezért a 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 29. § (1) bekezdése szerint 25 m széles védelmi övezet kijelölése nem szükséges.  

 

A benyújtott dokumentáció készítője vizsgálja a tervezett beruházás és az éghajlatváltozás kapcsolatát.  

A változó éghajlat hatásainak következtében gyakoribbá váló extrém időjárási események, a hőmérsékleti és 

csapadékbeli módosulások, valamint viharok, árvizek és talajerózió fokozódása kedvezőtlenül hatnak az 

utakra, a forgalomra, illetve komoly baleseti kockázatot jelenthetnek. A járművekre, a közlekedőkre, a 

forgalomra, a közlekedési infrastruktúrára közvetlenül is negatívan hat a várható éghajlatváltozás. Ezen 

hatások magasabb fenntartási költségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruházási költséget 

tehetnek szükségessé. 
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Földtani közeg védelme 

Hatásviselők: 

- Felső humuszos termőréteg  

- Felső talajréteg 0-0,6 m mélység között  

 

Kivitelezés:  

- Terület művelésből való kivonása, beépítése  

- Humuszleszedés  

- Földmunka  

 

Üzemelés: 

- Közúti forgalom  

- Vízelvezetés  

 

Kivitelezés: 

A tervezett út nyomvonala nagyrészt a meglévő földút nyomvonalában halad, illetve az attól eltérő szakaszon 

(~ 1+000 kmsz.-től a végszelvényig) nem jelentős mértékű új terület igénybevétel is jelentkezik.  

A beruházással kapcsolatban talajvédelmi terv fog készülni az engedélyes tervek készítésekor, ami pontosan 

meghatározza a termőföld más célú hasznosításának a feltételeit. A földmunka megkezdése előtt a 25 g/kg-

nál nagyobb humusztartalmú réteget eltávolítják. A termőföld leszedését a tervezett nyomvonal teljes 

hosszában a kétoldali árok külső vonaláig terjedő területen végzik el. A termőföld leszedés szükséges 

vastagsága 0-25 cm között változik. A leszedett humuszt depóniákban halmozzák fel az újrafelhasználásig. A 

letermelt humuszt a közvetlen határterületen közműmentes területen és a munkaterületen kívül 7 m széles, 

max. 1,5 m magas trapéz-alakú ideiglenes depóniákban tárolják, melyek hossza max. 50 m. Egy prizmában 

kb. 345 m
3
 humusz kerül tárolásra. A leszedett humuszt, a kivitelezés befejezése után a töltések, és az árkok 

rézsűjére visszaterítik. A humuszleszedés hatása lokális a környező területek termőképességét, 

talajszerkezetét nem befolyásolja.  

A kivitelezés során a földmunka a talaj mélyebb rétegeit (max. 50-60 cm) érinti, melynek során kiképezik az 

útalapot, útárkokat stb., töltésföldet szállítanak be, illetve el. A talajvízszintet nem érik el, a talaj 

átmozgatása, tömörítése megváltoztatja a talaj szerkezetét, ami lokális jellegű, csak a nyomvonalra 

korlátozódik, a talajszerkezet megváltozása a tágabb környezetre nincs hatással. A kivitelezés során a 

munkagépek az építési és felvonulási területen talajtömörödést okozhatnak. Építési tevékenység csak 

kisajátítási határon belül, felvonulási terület csak az arra kijelölt helyen létesíthető. A munkagépekből 

származó üzemanyag csöpögés miatt a talaj esetleges elszennyeződése következhet be kivitelezés során. Az 

elcsöpögés megakadályozása a megfelelő műszaki állapotú munkagépek alkalmazásával érhető el. Az 

esetleges szennyezés kialakulása esetén, a helyszínen homokterítést alkalmaznak, mellyel a további 

szétterülést megakadályozzák, és veszélyes hulladék elszállítására engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtővel 

elszállíttatják. 

 

Üzemelés 

A talaj minőségét a forgalom nem befolyásolja, csak egy esetlegesen előforduló havária (pl. veszélyes 

anyagot szállító jármű forgalmi balesete) helyzet okozhat talajszennyezést. Az üzemelés során, a közúti 

forgalomból szennyező anyagok juthatnak (kipufogó gázokból, burkolati, és járműalkatrész-kopásból, 

üzemanyag és olajszármazékokból) a talajba száraz, és nedves kiülepedés során, melynek mértéke a 

tapasztalat szerint nem jelentős.  

A kialakításra kerülő útárkok csak lokális (az út, és közvetlen környezete) vízgyűjtő funkciót tölthetnek be, a 

tágabb környezet vízlefolyási viszonyait, talajszerkezetét nem befolyásolják.Az árkok nagy része földmedrű, 

a talajvíz felülről történő utánpótlása ezáltal nem csökken, és nem következik be a terület szárazodása, ezen 

keresztül a talajszerkezet megváltozása. 

 

Talajvédelmi intézkedések 

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

munkagépekkel végzik a kivitelezést, elkerülendő az esetleges meghibásodásából eredő szénhidrogén 

szennyezést (üzemanyag, kenőolaj csöpögés stb.). Továbbá a kivitelezés során figyelmet fordítanak arra, 

hogy ideiglenesen sem kerüljön tárolásra nyílt felszínen olyan anyag, amiből szennyező anyag oldódhat ki, 
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elszennyezve a talajt, tekintettel arra, hogy 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.  

A munkálatok végzésénél csak szennyeződésmentes talajt (valamint kavicsot, homokos kavicsot 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 terméket használhatnak fel, építhetnek be. 

 

Vízigény és szennyvíz gyűjtése, elhelyezése 

A tervezett létesítmények üzemeléséhez kapcsolódóan vízigény nincs és szennyvíz sem keletkezik. 

 

Az építkezés ideje alatt a munkások részére mobil WC-t állítanak fel az építési területen, melynek ürítése 

szerződés alapján az engedéllyel rendelkező települési folyékony hulladék leürítő helyen történik. 

 

Csapadékvíz elvezetés és elhelyezés 

A vízelvezetés a terület sík jellege miatt szikkasztó árkokkal lesz megoldva, az útárkok végső befogadója a 

Maloméri csatorna. A Maloméri csatorna keresztezésében híd műtárgy építését tervezik. 

 

 

 

Kivitelezési szakasz: 

 

Vízelvezetés kiépítése 

Az út víztelenítését földmedrű, nyílt árkos módszerrel tervezik megoldani. Az út víztelenítéslét szolgáló 

tervezett útárkok szikkasztó jellegűek, és a sík terepviszonyok miatt csak a keresztező vízfolyás - Maloméri 

csatorna - környékén kerülnének bevezetésre. A meglévő földút melletti vizes árkok nagyrészt betemetésre, 

de mindenképpen kotrásra (nád, növényzetirtás stb.) kerülnek a 0+400 kmsz.-től a végszelvényig tartó 

szakaszon. 

 

Üzemelés 

Az üzemelés során a földtani közeg szennyezését okozhatja az útról lefolyó, szennyező anyagokat is 

tartalmazó (nehézfémek, olajszármazékok stb.) csapadékvíz, ezen kívül egy esetleges havária esemény 

jelentet veszélyt.  

 

Az előzetes számított értékek szerint, az út felszínéről - a csapadékkal együtt - lefolyó becsült olajszennyezés 

alacsony mértékű, a tervezett szikkasztó árkok pedig pufferként működnek, a földtani közeget és a felszín 

alatti vizeket határértéket meghaladó szennyezés nem veszélyezteti, olajfogó műtárgy beépítésére nincs 

szükség a befogadóba történő vezetés előtt. 

 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

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

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) 

bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb 

állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A tervezett beruházás célja Szakmár település kedvezőbb megközelítésének biztosítása az országos 

közúthálózatról, illetve Kiskőrös irányába történő eljutás gyorsítása. A tervezett útszakasz egy része meglévő 

út nyomvonalában vezet, mely Szakmár belterületétől a halastavakig aszfaltozott (jelen beruházás ezt a 

szakaszt nem érint), ezután földút. A meglévő földút korona szélesség 6-7 m, az út két oldalán útárkok 

vezetik el a vizeket, illetve helyben szikkadnak el. A földút az 5301. sz. közúthoz csatlakozik. 

 

Meglévő állapot 

A tervezési területen a bejáráskor fellelt illegálisan lerakott hulladékot (vegyes háztartási hulladék) a 
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kivitelezés során összegyűjtik és hulladéklerakóra elszállíttatják. 

  

A kivitelezés, építési tevékenység hulladékai 

A kivitelezés során kevés hulladék képződik, mivel a beépített építőanyagok (betonelemek, nyersbeton, 

homok, aszfalt, fém stb.) maradéktalanul felhasználásra kerülnek, illetve csomagolással nem rendelkeznek. 

A tervezési szakasz elején, és végén a meglévő stabilizált úthoz, közúthoz való csatlakozásnál a burkolatot el 

kell bontani (~330 m
3
 hulladék), egyéb bontási tevékenység nem lesz. A befejező munkálatok során 

felhasználásra kerülő festék, felületkezelő anyagok csomagolása (veszélyes) hulladékként jelentkezik. A 

kivitelezés során minimális mennyiségű kommunális hulladék is keletkezik, a munkások napi tevékenysége 

során.  

 

Az építés során keletkező hulladékok fajtái és mennyiségei 

 

Megnevezés Azonosító kód Hulladék kezelésének módja 

Bitumen keverék, amely 

különbözik a 17 03 01-től 
17 03 02 

Felhasználás az új burkolat 

kialakításánál 

Kevert építési-bontási hulladék, 

amely különbözik a 17 09 01-

től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-

tól 

17 09 04 Hulladék kezelőnek történő átadás 

Veszélyes anyagokat 

maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett 

csomagolási hulladék 

 15 01 10* Hulladék kezelőnek történő átadás 

Egyéb települési hulladékok 

ideértve a kevert települési 

hulladékot is 

20 03 01 Hulladék kezelőnek történő átadás 

Az üzemelés (forgalom) közvetlenül nem jár hulladékképződéssel. Az út forgalomba helyezése után a rajta 

bonyolódó forgalomnak közvetlenül nincs hulladékképző hatása. 

 

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 nyomvonal tervezett hossza 1674,78 m. 

A tervezési területhez legközelebbi zajtól védendő épületek Öregcsertő-Csornapuszta belterületén (1,25 km) 

és Szakmár belterületén (2,85 km) található. A tervezési terület környezetében mezőgazdasági területek, 

valamint egy halgazdaság helyezkedik el.  

A létesítés közvetett hatása, hogy a Szakmár, Kiskőrösi utca forgalma a jelenlegihez képest megnő.  

Az előzetes vizsgálati dokumentáció számításai alapján megállapítható, hogy a tervezett útszakasz 

építéséből, működéséből és a távlati forgalmából eredő zajterhelés a legközelebbi védendő ingatlanoknál a 

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

rendeletben meghatározott határértékeket nem éri el.  

 

Természet- és tájvédelem 

A tervezett beruházás új terület igénybevételével jár. A kijelölt nyomvonalban meglévő földúttal párhuzamos 

árok területe, valamint a meglévő földút nyomvonalától eltérő szakaszon szántó területek érintettek. A 

meglévő földúttal párhuzamos árok betemetésre kerül, emiatt az árok területén előforduló cserjékkel, náddal 

borított élőhelyfoltok megszűnnek, egy-egy idős fa kivágásra kerül. A 0+400 kmsz és a 0+000 kmsz közötti 

szakaszon, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság javaslatának megfelelően a tervezett út déli irányban 

kitér a meglévő földút nyomvonalából, így a tervezett útszakasz elkerüli a természetvédelmi szempontból 

értékes élőhelyeket. A déli irányba kitérő tervezett nyomvonal szántó és rét művelési ágú területeket 

keresztez. A Maloméri csatorna ökológiai folyosó, keresztezésénél híd építése tervezett. A tervezett 

beruházás kapcsán Natura 2000 hatásbecslés készült, melynek megállapítása szerint a hatásterülettel érintett 

HUKN10002 azonosítószámú, Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék elnevezésű Natura 2000 

területet jelentős hatások nem érik. A beruházás élővilágvédelmi hatásterülete a tervezett út 100 m-es 
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környezetében jelölhető ki, ahol a zavarás átmenetileg megnő a kivitelezés ideje alatt. 

 

A beruházással érintett külterületi ingatlanok nem képezik részét országos jelentőségű védett természeti 

területnek, Natura 2000 területnek. Azonban a beruházással érintett terület 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 8.7.13. pontja alapján a 

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

madárvédelmi Natura 2000 területtel. Továbbá a beruházási terület a Magyarország és egyes kiemelt 

térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MTrT.) által meghatározott Országos 

Ökológiai Hálózatot érinti. Az ingatlanokon védett, fokozottan védett növény- és állatfaj előfordulásáról a 

hatóságnak nincs tudomása.  

 

Az illetékes természetvédelmi kezelő, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: KNPI) az 

1290-2/2020. iktatószámú nyilatkozata alapján az előzetes vizsgálati dokumentációt elfogadta, azonban 

feltételekkel járult hozzá a tevékenységhez. A KNPI nyilatkozatát hatóságunk figyelembe vette a rendelkező 

részben foglaltak szerint. 

 

A kedvezőtlen környezeti hatások elkerülését célzó intézkedések betartásával a tevékenység nem okoz 

természetvédelmi érdeksérelmet, nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal. 

 

Felhagyás 

A létesítmény teljes felszámolása esetén biztosítják, hogy a helyszínen a környezetre ártalmas anyagok, így a 

környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. A tevékenység esetleges felhagyásakor a bontási 

tevékenység környezeti hatásai – a létesítéshez hasonlóan – a létesítmény helyszínén, lokálisan jelentkeznek. 

A bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végzik. 

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

 

* 

 

A fent hivatkozott nyilatkozatokban foglaltakat hatóságunk megvizsgálta és értékelte, a rendelkezőben 

részben foglalt környezetvédelmi (természetvédelmi) feltételek illetve szempontok előírásakor 

valamint a döntés meghozatalakor hivatalunk figyelembe vette. 

 

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

valamint természet- és tájvédelmi szempontból. 

 

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

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

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

birtokában kezdhető meg.  

 

A rendelkező részben tett környezetvédelmi (természetvédelmi) feltételeket, illetve szempontokat a Rendelet 

5. § (3) bekezdése alapján írta elő hatóságunk. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban a BK/KTF/02995-2/2020. számú végzésével függő hatályú 

döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2020. július 10. napjáig 

az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

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

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

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

 

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 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 a 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 7. § (3) bekezdése 

rendelkezik. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésérére, 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. 

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, 

székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. 

pontja alapján állapítottam meg. 

A perben a kötelező jogi képviseletet a 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése írja elő. 

 

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

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

 

A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket 

hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését – külön levéllel – megküldi az eljárásban 

érintett, hatásterületen lévő települések Jegyzőinek, akik gondoskodnak annak közzétételéről.  

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése 

alapján adtam tájékoztatást. 

 

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

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2020. július 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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Kapják: 

1. NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.)                                                                             11906522#cegkapu 

2. PANNONWAY Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi u. 9.)                                              13099581#cegkapu 

3. Öregcsertő Község Jegyzője (6311 Öregcsertő, Kossuth u. 141.) – kifüggesztésre, külön levéllel      HKP 

4. Szakmár Község Jegyzője (6336 Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 24.) – kifüggesztésre, külön levéllel           HKP 

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

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

6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály  

(5000 Szolnok, Hősök tere 6.)                                                                                                                 HKP                       

7. BKMKH Állami Főépítészi Iroda (6000 Kecskemét,Deák Ferenc tér 3.)                                              HKP               

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

9. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály  

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

10. BKMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 34.)  HKP    

11. BKMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. (6300 Kalocsa, Szent István király út 1.)   HKP 

12. BKMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (6000 Kecskemét, József Attila u. 2.)                     HKP 

13. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u 19.)                                             HKP 

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

15. Hatósági Nyilvántartás 

16. Irattár 
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