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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., 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 2019. június 14-én előterjesztett, 2019. június 17-én kiegészített – „a 441. sz. főút 

Kecskemét elkerülő és Nagykőrös közötti szakasz fejlesztésének előkészítése” (441. sz. főút 18+495 – 

27+931 km közötti szakasz fejlesztése) tárgyú – előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, 

hogy a tervezett tevékenység megvalósulása esetén, mely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 
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3. számú mellékletének 87. pontjának b) alpontja – „Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, 

kerékpárutak, b) országos közút fejlesztése 1 km hossztól” szerint minősül, nem feltételezhető jelentős 

környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni. 

 

Az R. 5. § (2) bekezdés cc) pontja alapján egyidejűleg megállapítom, hogy a tervezett nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósítása és a 

településrendezési eszközökkel nincs teljes mértékben összhangban, azonban az összhang legkésőbb a 

tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig megteremthető. 

 

A tervezett beruházás megvalósítása és a településrendezési eszközök közötti összhangot meg kell 

teremteni, ezáltal a kizáró okot a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig meg kell szüntetni. 

 

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

engedély birtokában kezdhető meg. 

 

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

szempontokat kell figyelembe venni, betartani:  

1. A környező természetközeli állapotú gyepterületek bárminemű használata (felvonulási területként, 

deponálásra, parkolásra) nem megengedett. 

2. A létesítés során a munkaárkokba esetlegesen csapdába esett védett állatfajok (kétéltűek, hüllők, 

emlősök) kimentéséről gondoskodni kell. 

3. Amennyiben a létesítés során fakivágásra kerül sor, a tevékenységet vegetációs időszakon kívül 

(szeptember 30-március 1-ig) lehet elvégezni. 

4. A tájrendezés után az újonnan létrejött zöld felületeket, pályaszegélyeket csak őshonos fajokkal lehet 

betelepíteni (őshonos fűmagkeverék, őshonos fafajok, őshonos cserjefajok). A telepítést a lehető 

leghamarabb el kell végezni. 

5. A létesítési engedélyezési eljárása során a fejlesztéssel érintett útszakaszra, mint meglévő 

közlekedési zajforrásra, a zajcsökkentés lehetőségeire vonatkozó konkrét megoldási és 

programozott megvalósítási tervet kell készíteni. 

6. Az országos főút fejlesztés részletes tervezésénél az Kecskemét Településképi Arculati 

Kézikönyvében megfogalmazott táji- és zöldfelületi valamint a közlekedési területek ajánlásait 

figyelembe kell venni. 

7. Legkésőbb az útépítési engedélyezési eljárás során meg kell kérni az illetékes vagyonkezelő Vízügyi 

Igazgatóságok vagyonkezelői hozzájárulását. 

 

 

* 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

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

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

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

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

a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az  

emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

1.1. Bács-Kiskun megye vonatkozásában: 

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci 

út 45.) megbízása alapján a PANNONWAY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, 

Batsányi u. 9.) által előterjesztett „a 441. sz. főút Kecskemét elkerülő és Nagykőrös közötti szakasz 

fejlesztésének előkészítése” (441. sz. főút 18+495 – 27+931 km közötti szakasz fejlesztése) tárgyú – 

előzetes vizsgálati tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy közegészségügyi szempontból 

nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. 
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1.2. Pest megye vonatkozásában: 

A PANNONWAY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság által előterjesztett „a 441. sz. főút Kecskemét 

elkerülő és Nagykőrös közötti szakasz fejlesztésének előkészítse” tárgyú előzetes vizsgálati 

tervdokumentációt közegészségügyi szempontból kikötés nélkül elfogadom. 

 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

2.1. Bács-Kiskun megye vonatkozásában: 

A beruházással kapcsolatban a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően el kell készíttetni az 

előzetes régészeti dokumentáció (ERD) 2. fázisát is, 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.  

 

2.2. Pest megye vonatkozásában: 

A Beruházónak a tárgybeli beruházás területére vonatkozó — a feltárási projekttervet is magában 

foglaló, geofizikai kutatáson és próbafeltáráson alapuló — előzetes régészeti dokumentációt (a 

továbbiakban: ERD) be kell nyújtania tárgyi létesítmény építési engedélyezési eljárásának kezdetéig. 

Az ERD elkészítésére a jogszabály által kijelölt örökségvédelmi szervként működő Várkapitányság 

Nonprofit Kft. Régészeti Igazgatósága (székhely: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.; postázási cím: 1113 

Budapest, Daróczi út 3.; a továbbiakban: Várkapitányság) jogosult. A beruházónak a Várkapitánysággal 

szerződést kell kötnie. 

 

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

 

3.1. Bács-Kiskun megye vonatkozásában: 

 A talajvédelmi vonatkozású egyéb előírásokat talajvédelmi tervekre alapozottan tesszük meg az 

ingatlanügyi, valamint az építésügyi eljárások során. 

 Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a szomszédos termőföldek 

minőségének romlását ne eredményezzék, termőföldekre hulladék, egyéb talajidegen és káros 

anyag nem kerülhet. 

 

3.2. Pest megye vonatkozásában: 

 A beruházás során igénybe vett termőföld terület vonatkozásában lefolytatásra kerülő végleges más 

célú hasznosítási eljárás során a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. 

(VII. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet) 2. sz melléklet 2.4.1 

pontja alapján összeállított, humuszos termőréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv 

(továbbiakban: talajvédelmi terv) benyújtása szükséges. 

 A beruházás engedélyezési eljárása során a talajvédelmi tervre alapozott humuszgazdálkodási terv 

készítése szükséges, amelynek formai és tartalmi követelményeit a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 

2. sz. melléklet 2.4.2 pontja szabályozza. 

 Amennyiben a beruházás megvalósítása során termőföld területeken a termőföld védelméről szóló 

2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.)  14. § (1) bekezdésének bármely pontjában leírtak 

bekövetkezésével számolni kell, a beruházás megkezdése előtt időleges más célú hasznosítás 

engedélyezését kell kezdeményezni az illetékes Földhivatalnál. A földhivatali eljárásban 400 m
2
-nél 

nagyobb terület-igénybevétel, illetve a talajfelszín megbontásával járó, 500 métert meghaladó 

vonalas létesítmények esetén a Növény- és Talajvédelmi Osztály szakvéleményét a 90/2008. (VII. 

18.) FVM rendelet 2. sz melléklet 2.5. pontja alapján összeállított, mezőgazdasági célú hasznosítást 

lehetővé tévő rekultivációt, újrahasznosítást megalapozó talajvédelmi terv alapján adhatja meg. 

 Mezőgazdasági területen szennyező- vagy egyéb talajidegen anyag, illetve terméketlen földanyag 

nem maradhat. 

 

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

vizsgálata: 
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4.1. Bács-Kiskun megye vonatkozásában: 

A Földvédelmi Hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához a hozzájárulását az 

alábbi kikötéssel megadja. 

 A beruházással érintett termőföldekre a Tfvt. alapján végleges más célú hasznosítási engedélyt kell 

kérni a Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztályától. 

 

4.2. Pest megye vonatkozásában: 

A tervezett beruházáshoz az alábbiak szerint hozzájárulok. 

 A 441. sz. út fejlesztése során – amennyiben a kivett (országos közút) megnevezéssel nyilvántartott 

területen felül az útépítés fejlesztése során termőföld igénybevétele is szükséges – annak tényleges 

igénybevétel előtt – az erdő művelési ágban nyilvántartott földrészletek kivételével – a Tfvt. 

vonatkozó rendelkezései szerint a földvédelmi engedélyezési eljárást le kell folytatni.  

 

 Termőföld a más célú hasznosítás engedély véglegessé válását követően, a Nagykőrösi Járási Hivatal 

Földhivatali Osztályának engedélyében foglalt földvédelmi járulék megfizetését követően vehető 

igénybe. 

 

 A termőföld más célú hasznosítására kiadott engedély – annak véglegessé válásának napját követő 

naptól számított – 4 évig hatályos, ha a termőföld más célú hasznosítására kiadott engedély időbeli 

hatálya alatt az engedély szerinti hasznosítás megkezdésére nem kerül sor, az engedély hatályát 

veszti. 

 

 Az igénybevétel a nyomvonallal szomszédos földrészletek mezőgazdasági hasznosítását nem 

akadályozhatja. Az igénybevétel során a termőföldként már nem hasznosítható ingatlanokon is el 

kell végezni a növényzet gondozását – vagy a hasznosítási kötelezettség teljesítése során a 

gyommentesítést. A hasznosítási kötelezettség teljesítése során az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény 17. § (4) bekezdés rendelkezése szerint a vegetációs idő 

végéig különös figyelmet kell fordítani a parlagfű elleni közérdekű védekezésre és megelőzésre. 

 

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. Bács-Kiskun megye vonatkozásában: 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából a 

Pannonway Építő Korlátolt Felelőségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Batsányi u. 9.), által benyújtott 

a „ 441. sz. főút Kecskemét elkerülő és Nagykőrös közötti szakasz fejlesztése” tárgyú környezeti 

hatásvizsgálati dokumentációt erdészeti szempontból jóváhagyom az alábbi feltétel. 

 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. 

 

Település Helyrajzi szám  Erdőtervi jel 

Kecskemét 11113 320 B 

Kecskemét 11116 320 C 1 

Kecskemét 11116,11121 320 C 2 

Kecskemét 11116 320 C 3 

Kecskemét 11116, 11121, 11122, 320 D 

Kecskemét 11230 320 E 

Kecskemét 11230 320 Ti 

Kecskemét 11230 320 F 

Kecskemét 11464 320 H1 
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Kecskemét 11464 320 H2 

Kecskemét 11464 320 H3 

 

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. 

 

5.1. Pest megye vonatkozásában: 

A dokumentációban foglaltakkal erdészeti hatósági szempontból egyetértek. 

 

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. Bács-Kiskun megye vonatkozásában: 

A Bányafelügyelet a szakkérdésben bányászati előírásokat nem tesz. 

 

6.1. Pest megye vonatkozásában: 

A Bányafelügyelet a tárgyi 441. sz. főút Kecskemét elkerülő és Nagykőrös közötti szakasz 

fejlesztésének előkészítésére (441. sz. főút 18+495-27+931 km közötti szakasz fejlesztése) vonatkozó 

előzetes környezeti vizsgálatának eredményét, megállapításait elfogadja. 

 

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

tekintetében: 

 

7.1. Bács-Kiskun megye vonatkozásában: 

Tárgyi eljárásban a PANNONWAY Kft. által készített tervdokumentációban szereplő fejlesztés 

tárgyában a döntés meghozatalához a vonatkozó területrendezési tervekkel való összhang tekintetében 

kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

7.2. Pest megye vonatkozásában: 

A tervezett útfejlesztés nem ellentétes a területrendezési tervekkel, így a döntés meghozatalához 

területrendezési tervekkel való összhang tekintetében kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

 

* 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

1. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35600/3482-1/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztályának (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) megkeresése alapján a 441 sz. főút 

18+495 - 27+931 km sz. közötti szakasz fejlesztése- tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárásban 

 

szakhatósági hozzájárulásomat - kizárólag a vízügyi hatóságom illetékességi területére 

eső 24+436,39- 27+931 km szelvények közötti útszakaszra vonatkozóan – megadom 

 

az alábbiak szerint: 

 

1. A megvalósítani tervezett vízilétesítmények (a közlekedési létesítményekhez kapcsolódó 

csapadékvíz elvezetést szolgáló művek (szikkasztó árkok nem), esetleg meglévő víziközművek 

kiváltása, meglévő csatorna nyomvonal korrekciója, műtárgyának átépítése), egyéb vízimunkák 

vonatkozásában vízjogi létesítési engedélyezési eljárást kell lefolytatni a területileg illetékes 
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vízügyi hatóságon. A vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt a vízgazdálkodási 

hatósági jogkör gyakorlásáról alkotott 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint a vízjogi 

engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM 

rendeletben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell összeállítani, az Alsó-Tisza-vidéki 

Vízügyi Igazgatóság (ATIVZIG) vízjogi engedélyezési tervekre alapozott vagyonkezelői 

nyilatkozatában foglaltak figyelembe vételével. 

2. A kivitelezéssel, tevékenységgel nem okozhatják a földtani közeg és a felszín alatti víz 

szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 

jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani 

közegben és felszín alatti vízben. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) 

bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében 

támadható meg.” 

 

2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályának 

36600/2481-1/2019.ált számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

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

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) a NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) 441. sz. főút 

Kecskemétet elkerülő és Nagykőrös közötti szakasz fejlesztésére (18+495 - 27+931 km között) vonatkozó 

előzetes vizsgálati eljárás kapcsán indult hatósági eljárásában megküldött szakhatósági megkeresésére 

Hatóságunk az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt elfogadjuk. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az 

eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

* 

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat törvényességének bírósági felülvizsgálatát a közlést 

követő naptól számított 30 napon belül a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósághoz elektronikus úton benyújtandó keresetben jogsérelemre hivatkozva kérheti. A 

keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.  

A perben jogi képviselet kötelező. 

 

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. 

 

 I N D O K O L Á S 

 

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

Budapest, Váci út 45., 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.) 2019. június 14-én – „a 441. sz. főút Kecskemét elkerülő és Nagykőrös közötti szakasz 

fejlesztésének előkészítése” (441. sz. főút 18+495 – 27+931 km közötti szakasz fejlesztése) tárgyú –előzetes 

vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, melyet 2019. június 17-

én kiegészített. 
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Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

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

(XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet 1.308. pont és 2. melléklet 9. pont alapján jelen 

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

számú melléklet 1.164. pont és 2. melléklet 9. pont alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő ügy. 
 

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

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

megvalósítását tervezi, amely 

a) a 3. számú mellékletben szerepel, vagy 

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

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

sor. 

 

A közvetlen hatásterülettel érintett települések: Kecskemét és Nagykőrös. 

 

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

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

alapján köteles eljárni. 

 

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

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

illetékessége területe Bács-Kiskun megye közigazgatási területére terjed ki, azonban „a 441. sz. főút 

Kecskemét elkerülő és Nagykőrös közötti szakasz fejlesztésének előkészítése” (441. sz. főút 18+495 – 

27+931 km közötti szakasz fejlesztése) tárgyú előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelem a 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály) 

illetékességi területét is érinti. 

 

A fenti tárgyú előzetes vizsgálati dokumentációban a nyomvonalat nem szakaszolták. 

 

Az Ákr. 2. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakkal összhangban a hatóság a hatásköre gyakorlása során a 

szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a jóhiszeműség követelményeinek 

megfelelően jár el. 

 

A fentiekre tekintettel hivatalunk a 2019. június 19. kelt, BK-05/KTF/03460-3/2019. számú levelével 

megkereste a Rendelet 8/C. § (3a) bekezdése és a Rendelet 8. §-a alapján felügyeleti jogköröket gyakorló 

Pest Megyei Kormányhivatalt, aki a 2019. június 28-án kelt, PE/KTFO/4523-2/2019. számú végzésével 

hivatalunkat jelölte ki a fenti tárgyú eljárás lefolytatására.  
 

Hivatalunk BK-05/KTF/03460-5/2019. számú hiánypótlási felhívásában foglaltakat (az igazgatási 

szolgáltatási díj megfizetésének, a szakértői jogosultságok és a képviseleti jogosultság igazolását) a NIF Zrt. 

megbízása alapján a PANNONWAY Kft. teljesítette. 

 

A kérelmező azonosító adatai: 

 

Neve:  Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

Cím:  1134 Budapest, Váci út 5. 

  

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítő adatai: 

Neve:  Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

Cím: 1134 Budapest, Váci út 45 

 

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

 

Tervezett beruházás:  Útszakasz fejlesztése 
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A tervezéssel érintett szakasz adatai:  

Nagysága: A szakasz kezdőszelvénye 18+495 a végszelvénye 27+931, így 

a 441 sz. főúton tervezett beavatkozás hossza ~ 9436 m. 

 

A tervezett beruházás célja  

A tervezett beruházás célja a 441 sz. főút Kecskemét elkerülő - Nagykőrös közötti 9436 m hosszúságú 

útszakasz 11,5 t tengelyterhelésre történő megerősítése. 

 

A tervezett tevékenység: 

A forgalomba helyezés tervezett időpontja 2021. A beruházásnak nincs követlen forgalomnövelő hatása, 

mégis számítani kell egy minimális 5%-os forgalom növekedésre (a beruházás megvalósulása nélküli távlati 

időponthoz képest) a beruházás megvalósulásával, mivel a jobb útviszonyok miatt valószínűleg többen 

választhatják ezt az útszakaszt az úti céljuk eléréshez. 

Tervezési szakasz eleje Nagykőrös belterület határától indul déli irányba, és teljes hosszában külterületen 

halad, részben Nagykőrös, részben Kecskemét közigazgatási területét érintve, a 441-es főút meglévő 

nyomvonala mentén.  A tervezett nyomvonal környezetében nagyrészt mezőgazdasági területek találhatók, 

kivéve Kecskemét város Katonatelep (belterület, a főútvonal kivételével) nevezetű lakóövezetét, melyet 

kettészel a 441-es főút.  

A beruházással érintett külterület nagyrészt szántóterületek, kisebb részt legelő, gyümölcsös, kert. Erdő 

terület csak katonatelep területén, az út Ny-i oldalán találhatók, melyek védelmi erdőövezetbe tartoznak. A 

beruházás során a meglévő útterületen kívül igénybe vett terület nagysága kb. 7,06 ha, ezek főként a meglévő 

úttal párhuzamosan futó, átlagosan 1,5 - 3 m széles földsávok, mely a bekötő utaknál, szerviz utaknál 

kiszélesednek.  

 

A 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 a R. 3. sz. melléklet 87. pontjának b) alpontja – „Közutak és közforgalom elől el nem zárt 

magánutak, kerékpárutak, b) országos közút fejlesztése 1 km hossztól” – szerint minősül, ezért a 

környezetvédelmi hatóság döntésétől függő, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e. 

 

Hatóságunk a R.  3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, valamint honlapján 2019. június 21-én 

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

céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőinek. A közlemény Kecskemét 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) hirdetőtábláján 2019. 

június 24. napjától közzétételre került (levétel napja: 2019. július 10.), továbbá Nagykőrösi Polgármesteri 

Hivatalban (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) a helyileg szokásos módon, a polgármesteri hivatal 

faliújságján és a város honlapján 2019. június 25. napjától közzétételre került,  

A közzétett közlemény alapján 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:  

 

1.1. Bács-Kiskun megye vonatkozásában: 

A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy közegészségügyi szempontból nem indokolt 

a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, mivel a tervezett tevékenység a felszíni és felszín alatti 

vizeket minőségi, mennyiségi, lefolyási szempontból nem érinti. A beruházás kivitelezése nem okoz 

tartós levegőminőség, illetve környezetállapot romlást, vagy egészségkárosodást. 
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Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Nyilatkozatomat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 

3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a kémiai 

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) 

EüM-SzCsM együttes rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 

Kormányrendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 

Korm.rendelet, valamint a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján adtam ki. 

 

Hatáskörömet a Rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat B) pontja, illetékességemet a 

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

feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 4. § (1) 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) 

bekezdése határozza meg. 

 

1.2. Pest megye vonatkozásában: 

 

Az előzetes vizsgálati tervdokumentációt áttanulmányoztam. 

 

A nyilatkozatomat a Rendelet 28. § (1) bekezdése alapján az 5. melléklet I. táblázat B oszlopában 

meghatározott szakkérdések tekintetében adtam. 

 

Jelen ügyben hatáskörömet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. 

törvény 10. § (1) bekezdése, hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29) Korm. rendelet 1. §. (1) bekezdése értelmében az 1. 

számú melléklet 4. számú táblázat 27. pontja, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a 

járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi 

államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: 385/2016. 

(XII. 2.) Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdése, illetékességemet a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. §-a 

alapján a 2. számú melléklet 1. pontja állapítja meg. 

 

 

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

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

 

2.1. Bács-Kiskun megye vonatkozásában 

 

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

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

esetén a Kötv. 23/C § (1) nekezdése 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) bekezdése értelmében az Örökségvédelmi 

Hatóságnak meg kell küldeni. 

 

Hatóságom adatai szerint a 2018. évben az ERD 1. fázisa elkészült, a dokumentációt azonban szükséges 

kiegészíteni a 2. fázissal, mely a próbafeltárások elvégzését követően azok eredményeit, valamint a 

projekttervet is tartalmazza. 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). 
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Az Örökségvédelmi Hatóság illetékességét a 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.  

 

2.2. Pest megye vonatkozásában: 

 

A Rendelet 28. § (2) bekezdése és az 5. számú melléklet I. táblázat 4. pontjában megjelölt szakkérdés 

vonatkozásában a tárgybeli ügyet megvizsgáltam. 

 

A Kötv. 7. § 20/c) pontja szerinti (a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt) földmunkával járó 

beruházás, örökségvédelmi szempontból nagyberuházásnak minősül. A Kötv. 23/C. § (1) bekezdése 

szerint nagyberuházás esetén előzetes régészeti dokumentációt (a továbbiakban: ERD) kell készíteni. Az 

ERD-t a Kötv. 23/c. § (3) bekezdése szerinti jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv készíti el, 

amely a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a Várkapitányság Integrált 

Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6 — a továbbiakban 

Várkapitányság). 

 

Az ERD előkészítő munkarészét (ERD-I.) a Várkapitányság elkészítette, és hatóságom részére 

megküldte. Az ERD projekttervet is tartalmazó változatának elkészítéséhez (ERD-II.) további 

kutatásokat (geofizika, próbafeltárás) kell végezni az ERD-I. által meghatározottak szerint. 

A a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 40. § (7) bekezdése értelmében a feltárási projekttervet tartalmazó 

teljes ERD-t a földmunkával járó tevékenység engedélyezésére irányuló azon első hatósági eljárás 

megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni, amelyben a hatóság eljár vagy szakhatóságként 

közreműködik. A a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 40. § (8) bekezdése szerint amennyiben a (7) 

bekezdés szerinti első hatósági eljárás megindításakor a próbafeltárást akadályozó körülmény még nem 

hárult el, az előzetes régészeti dokumentáció addig elkészült munkafázisait kell csatolni a kérelemhez. 

A a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 40. § (9) bekezdése alapján hatóságom vizsgálja, hogy a benyújtott 

ERD a földmunkával járó teljes tevékenységre vonatkozóan készült-e. A feltárási projekttervet 

tartalmazó ERD határozza meg a Kötv. 23/D. § (2) bekezdése alapján a nagyberuházáshoz kapcsolódó 

valamennyi régészeti feladatellátást, annak módját, az érintett területet és annak régészeti jellemzőit (a 

nagyberuházás régészeti területi jellemzői és előkészítettsége alapján a régészeti feladatellátás területi 

szakaszait és a szakaszolás indokait), a várható kockázatokat, továbbá tartalmazza a projektterv 

készítésének időpontjában irányadó szabályok szerint, valamint a 23/E. § (2) bekezdése alapján a 

régészeti feladatellátást végző, feltárásra jogosult intézményt. 

 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

3.1. Bács-Kiskun megye vonatkozásában: 

Az elektronikusan megküldött dokumentum alapján (készítette: Pannonway Építő Kft., Tüske Zsolt 

tervező, 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9., tervszám: 3818, készült: 2019. május 20.) a talajvédelmi 

hatóság talajvédelmi szempontokat figyelembe véve  döntés kiadásával kapcsolatban kifogást nem emel. 

 

A Talajvédelmi Hattóság talajvédelmi hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és 

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

 

3.2. Pest megye vonatkozásában: 

A rendelkező részben foglalt talajvédelmi előírásokat a Rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú 

melléklet I. táblázatának 5. pontja alapján tettem meg. 
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4. A földvédelmi szakkérdés, így különösen a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek 

vizsgálata: 

 

4.1. Bács-Kiskun megye vonatkozásában: 

Az előzetes vizsgálati dokumentációból megállapítottam, hogy a beruházás a termőföld 

igénybevételével jár, ezért földvédelmi szempontból kikötéssel hozzájárultunk az előzetes környezeti 

tanulmánytervhez. A területek igénybevétele a Tfvt. alapján – végleges – végleges más célú hasznosítási 

engedély birtokában kezdhető meg. 

 

A földvédelmi szakkérdésre vonatkozó állásfoglalásunkat az Ákr.  55. §, 80. §, 81.§ és a Rendelet 28. § 

(1) foglaltak alapján adtam ki. 

 

4.2. Pest megye vonatkozásában: 

A Tfvt. 8.§ (1)-(2) bekezdése szerint ha az ingatlanügyi hatóság földvédelmi szakkérdést vizsgál vagy 

más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, a termőföld 

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

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

minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. A 

szakhatósági állásfoglalás kialakítása, illetve a földvédelmi szakkérdés vizsgálata során figyelemmel 

kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos 

termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne 

akadályozza. 

 

A Tfvt. 10. § (1) bekezdés rendelkezése szerint termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet 

más célra hasznosítani. Az engedélyezés iránti kérelem benyújtása a mai napig nem történt. A 

földvédelmi engedély megadása nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének 

kötelezettsége alól. A földvédelmi eljárásban a járási hivatalok hatásköre a Tfvt. 1. § (4) és az 1. § (4a) 

bekezdés rendelkezései alapján nem terjed ki az erdőről, az erdő védelméről és erdőgazdálkodásról 

szóló 2007. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban Evt.) hatálya alá tartozó erdőterületekre. Az Evt. 

szerinti erdőterületek igénybevételére irányuló engedélyezési eljárást Pest megyében első fokon az Érdi 

Járási Hivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály (2100 Gödöllő, Kotlán S. u. 1.) folytatja 

le. 

 

A Tfvt. 11. § (1) –(2) bekezdése szerint termőföldet más célra kivételesen – elsősorban a gyengébb 

minőségű termőföld igénybevételével – lehet felhasználni. Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet 

más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. A 

termőföldnek hulladéklerakó céljára történő igénybevétele esetén a környezetvédelmi és 

természetvédelmi követelmények betartása mellett, mezőgazdasági művelésre alkalmatlan vagy 

átlagosnál gyengébb minőségű termőföld más célú hasznosítása engedélyezhető. A nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás esetében az átlagosnál jobb 

minőségű termőföld végleges más célú hasznosítása is engedélyezhető, amennyiben annak 

megvalósítása más jogszabály rendelkezéseire figyelemmel más helyen vagy más nyomvonalon nem 

lehetséges. 

A Tfvt. 11. § (4) bekezdését figyelembe véve az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő 

legkisebb területre kell korlátozni. 

 

A 441. sz. főút Kecskemét elkerülő és Nagykőrös közötti szakasza 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 alapján az 1. melléklet 1.180 pontja alapján kiemelt jelentőségűnek, a Rendelet 1/a. 

melléklet 1.164. pontja alapján a 441. sz. főút Kecskemét elkerülő és Nagykőrös közötti szakasz 

fejlesztésének előkészítése nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési 

infrastruktúra-beruházásnak minősül. 

 

Mivel a Kecskemét elkerülő és Nagykőrös között 441. sz. út 18+495 – 27+931 km közötti szakasz 

megvalósítása nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak és kiemelt jelentőségű közlekedési 
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infrastruktúra beruházásnak minősül, a Nagykőrösi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya a termőföld 

mennyiségi védelmének elvét és az igénybevétel helyhez kötöttséget figyelembe véve földvédelmi 

szempontból a tervezett igénybevételt nem kifogásolja. 

 

A fentiek alapján a rendelkező részben foglalt szakvéleményt adtam. 

Döntésem a közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 15 § (1) 

bekezdésében és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 7. § (1) bekezdésben biztosított 

jogkör alapján a Tfvt. 8.§ (1) –(4) bekezdés rendelkezésein alapul. 

 

A Nagykőrösi Járási Hivatal hatásköre az Ákr. 15. § (1) bekezdésén, a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 37. § (1) 

bekezdésén, illetékessége a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 14.4. pontjában foglaltakon 

alapul. 

 

5. Az erdészeti szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

5.1. Bács-Kiskun megye vonatkozásában: 

A megküldött dokumentációt megvizsgáltam, kidolgozottságát részletezettségét megfelelőnek találtam.  

Megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység a környező erdőterületekre nincs káros hatással, azonban 

az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdő igénybevételével jár, ezért a jelzett feltétel 

előírása szükséges.  

 

Az Evt. 78. § (1) bekezdés szerint: Erdőt igénybe venni – a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével 

– csak kivételes esetben, a közérdekkel összhangban lehet. Tárgyi beruházás az egyes 

közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 

345/2012. (XII. 6.) Korm.rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősül, 

ezért a közérdekűséget az Evt. 78. § (4) bekezdés szerint vélelmezni kell. A vizsgált 

nyomvonalváltozatok alapján ez a változat a legmegfelelőbb, így az igénybevétel kivételes esetnek 

elfogadható. Mindezek alapján az erdőterület igénybevétele erdészeti hatósági szempontból 

engedélyezhető.  

 

Szakkérdés vizsgálatát a Rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet I/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. 

 

5.2. Pest megye vonatkozásában: 

A vizsgálandó szakkérdés az erdőre gyakorolt hatások, továbbá ezen felül, ha az eljárás során vizsgált 

beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az erdő igénybevételének 

engedélyezhetősége is. 

 

A megküldött dokumentációt áttekintve megállapítottam, hogy a beruházással érintett útszakasz nem 

érint az Evt. hatálya alá tartozó területet, ezért az erdő igénybevételének engedélyezhetőségét nem 

kellett vizsgálni. A tervezett útfejlesztési tevékenység a környező erdőkre közvetett hatást gyakorol, de 

annak kis mértéke miatt az engedélyezéssel egyetértek. 

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 

Főosztályának illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

6. A bányászati szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

6.1. Bács-Kiskun megye vonatkozásában: 

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

ásványi nyersanyag lelőhelyet, működő bányát nem érint. A tervezési területet a Nagykőrös 170 
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szénhidrogén kutatási terület fedi le. A földtani környezet leírása részletesen kidolgozott, a beruházással 

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

meghatározza a termőföld más célú hasznosításának a feltételeit. 

 

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 Rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. számú melléklet I.8. pontja alapján adta meg 

a szakkérdés megválaszolására irányuló nyilatkozatát szakkérdésben. 

 

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

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

 

6.2. Pest megye vonatkozásában: 

A Bányafelügyelet a tárgyi fejlesztés Pest megye területére eső szakaszát vizsgálta. 

 

A Bányafelügyelet megállapította, hogy a dokumentáció vizsgálta a tárgyi szakasz területét 

alábányászottság, illetve, a felszínmozgás veszélyes területeket illetően. A dokumentáció vizsgálta a 

tervezett tevékenység földtani környezetre való hatását, amely alapján a tervezett tevékenység nem 

fogja szennyezni a földtani közeget. 

 

A Bányafelügyelet hatáskörét a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény ( a továbbiakban: Bt.)43. § 

(1) bekezdés biztosítja, illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. 

(VI.28.) Korm. rendelet 1. melléklete, bevonásának feltételeit a Rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. sz. 

melléklet 8. pontja állapítja meg. 

 

7. A területfejlesztési szakkérdés, így különösen a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálatának 

indokolása: 

 

7.1. Bács-Kiskun megye vonatkozásában: 

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

alábbiakat állapítottam meg: 

 

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

kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 35. §-a 

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

megye területére terjed ki. 

 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 

(továbbiakban: OTrT) 4/1. melléklet 3.1.. táblázat 57. sora, valamint 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: Kormányrendelet) 7. melléklet II. A) 1.3. táblázata alapján tárgyi főút 

országos jelentőségű elemnek minősül, melyet az OTrT 14.§ (1) és 15. § (1) bekezdése alapján az 

OTrT-ben, valamint a Kormányrendelet 8. melléklet 1.táblázat 17. sora alapján a megyei 

területrendezési tervekben, így Bács-Kiskun Megye Területrendezési Tervében is  szerepeltetni kell. 

 

A rendelkezésre álló, „a 441. sz. főút Kecskemét elkerülő és Nagykőrös közötti szakasz fejlesztésének 

előkészítése” c. dokumentáció nem foglalkozik teljes körűen a terület- és településrendezési tervek 

vizsgálatával. Ennek ellenére az OTrT-t és Bács-Kiskun Megye Területrendezési Tervét áttekintve 

megállapítottam, hogy a tárgyi kikötőt e dokumentumok ábrázolják, így a területrendezési 

tervekkel való összhang biztosított. 

 

Szakmai véleményem a 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 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás 25. § (3) bekezdése, 

valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjének II.2.4. pontja és 1. melléklet 

III.1.4. i) pontja alapján adtam ki. 

 

7.2. Pest megye vonatkozásában: 

Az R. valamint a Rendelet értelmében, ha a kérelem a területfejlesztési koncepciók, programok és a 

területrendezési tervek tartalmi követelményeiről szóló jogszabály szerinti országos vagy térségi 

jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok 

jelentős módosítására irányul, akkor az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében szakkérdés vizsgálatára 

rendelkezik hatáskörrel.  

 

Esetünkben az alábbi területrendezési terv tartalmaz információt az 441 főút nyomvonalával 

kapcsolatban:  

 A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvénynek az országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi és főúti elemei, valamint a fővárosi 

térszerkezetet meghatározó főutak felsorolását tartalmazó 4/1. melléklet 3.  Távlati főutak 3.1 

Meglévő szakaszok táblázatának 57. sora szerint: 441 számú főút nyomvonalának Pest megyei 

szakaszára illeszkedik a kérelemben foglalt fejlesztés. 

 Pest Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet 2. 

mellékletében szereplő Térségi szerkezeti terv. A Térségi szerkezeti terven ábrázolt 441 számú 

főút nyomvonalának Pest megyei szakaszára illeszkedik a kérelemben foglalt fejlesztés. 

 

A dokumentációt áttekintve megállapítottam, hogy a tervezett nyomvonal a jogszabály előírásainak 

megfelel. Ezért a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében kikötés nélkül hozzájárulok a 

döntés meghozatalához. 

 

* 

 

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

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

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

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

tekintetében kerestem meg. 

  

A megkeresett szakhatóságok nem kérték az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

A szakhatóságok (a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Hatósági Osztály) állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.  

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 
 

1. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/3482-1/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

„Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztályának (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) fenti számú - 2019. június 21. napján 

érkeztetett - megkeresésében a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi és 

vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 

Budapest, Váci út 45.) megbízásából, a Pannonway Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi János utca 9.) 

kérelmére, a 441 sz. főút 18+495 - 27+931 km sz. közötti szakasz fejlesztése tárgyában indult előzetes 

vizsgálati eljárásban. 
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Hatóságunk részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott, Pannonway Építő Kft. által 3818 tervszámon 

kidogozott EVD alapján az alábbiakat állapítottam meg: 

 

A tervezett beruházás főbb jellemzői: 

A tervezett beruházás keretén belül a 441 sz. főút Kecskemét elkerülő - Nagykőrös belterület közötti szakasz 

9 436 m hosszban szélesítésére és 11,5 t tengelyterhelésre történő megerősítésére kerül sor a meglévő 

nyomvonalon. A 25+787 - 27+931 km sz. közötti szakasz (Katonatelep) 2*2 sávos kialakítású lesz, a többi 

szakasz 2*1 sávos marad. 

 

A 441 sz. főút adott szakaszán jelenleg az úttal párhuzamosan kerékpárút halad. A meglévő kerékpárutakat a 

főút szélesítése miatt elbontják, majd újjáépítik a főút szélesített nyomvonalával párhuzamosan. Az új 

kerékpárutak a meglévőkkel azonos oldalon kerülnek megépítésre. Azokon a szakaszokon, ahol szervizút épül 

a kerékpárúttal azonos oldalon, ott a kerékpáros forgalom a burkolt szervizúton, mint vegyes használatú 

úton halad. 

 

Az útszakasz Nagykőrös és Kecskemét település közigazgatási területét érinti. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. § értelmében a hatóság hatáskörét 

és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni. Hatóságom illetékességét a 

vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapítja meg. Ez alapján hatóságom csak a 

felújítandó útszakasz Kecskemét város közigazgatási területére eső szakasza vonatkozásában rendelkezik 

illetékességgel, így szakhatósági hozzájárulásomat csak ezen szűkített útszakaszra adtam meg. 

 

2. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 

 

Meglévő, utat víztelenítő rendszer: 

A meglévő nyomvonal jelenleg a Katonatelep területén keresztezi az Alpár-Nyárlőrinci- csatornát, az út 

28+290 km szelvényében. 

 

A 441.sz. főút víztelenítése jelenleg földmedrű szikkasztó árkokkal biztosított. 

 

Tervezett víztelenítő rendszer: 

Az út szélesítése miatt a meglévő útárok rendszer megszűnik, az új árkokat az úttal párhuzamos területen 

fogják kialakítani, funkciójuk, működésük a meglévővel azonos lesz, a beszivárgási, vízelvezetési viszonyok 

nem változnak. A kialakítandó földmedrű árkok döntően szikkasztó jellegűek, elvezető jelleggel csak az 

Alpár-Nyárlőrinci-csatorna környezetében létesülnek. 

A tervezési szakaszon feltárt homoktalajok a szikkasztásnak kedveznek. 

 

Az Alpár-Nyárlőrinci-csatorna út alatti átvezetését meglévő áteresz biztosítja, melyet mindkét irányban 

meghosszabbítanak. 

 

A keresztező műtárgy környezetében a csatorna medrét burkolattal biztosítják. 

 

Hatóságom rendelkezésére bocsátott vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján megállapítom, hogy a 

tervezett beruházás kijelölt vízbázis védőterületet nem érint, a tevékenység az árvíz és a jég levonulásra a 

mederfenntartásra káros hatást nem gyakorol. 

 

Az EVD szerint sem a kivitelezés, sem az üzemeltetés nem veszélyeztet felszíni vízfolyást, illetve nem 

veszélyezteti a felszín alatti vizek minőségét. 

 

A rendelkező részben tett előírások indokolása: 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28/A.§ (1) bekezdés a) pont szerint a jogszabály alapján 

bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve, vízjogi engedély szükséges a vízimunka elvégzéséhez, a 

vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély). Ezen jogszabályi hely alapján a 
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közlekedési létesítményhez kapcsolódó csapadékvíz elvezető rendszer esetében a vízjogi létesítési engedély 

megszerzésének kötelmét írtam elő. 

 

Az Alpár-Nyárlőrinci-csatorna kezelője az ATIVIZIG. 

 

A vízjogi létesítési engedélyezési anyag összeállításánál az ATIVIZIG tárgyi ügyben kiadott, a vízjogi 

engedélyes tervekre alapozott vagyonkezelői nyilatkozat figyelembe vételét, az abban foglaltak betartását a 

vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre 

vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 57. § (1) és (2) bekezdése 

értelmében írtam elő, mely kimondja: 

 

A belvízcsatornákat érintő munkák tervezője köteles egyeztetni a belvízcsatorna kezelőjével, aki megadja 

az érintett csatornaszelvényre vonatkozó adatokat, továbbá a tervezésre, kivitelezésre, valamint az 

üzemeltetésre vonatkozó feltételeit. 

 

A belvízcsatornákat érintő munkák megkezdése előtt a kivitelező köteles a munkakezdést bejelenteni a 

belvízcsatorna tulajdonosának, illetve kezelőjének. A belvízcsatornákat érintő munkákat a kivitelező a 

belvízcsatorna kezelőjének ellenőrzése mellett köteles elvégezni. 

 

A 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának 

biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb 

állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 

 

A (B) szennyezettségi határértéket felszín alatti vízben a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 

határozza meg. 

 

A tevékenység a dokumentációban foglaltak alapján és jelen állásfoglalás előírásainak betartása mellett 

megfelel a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére vonatkozó jogszabályokban 

rögzítetteknek. 

 

Jelen eljárás tárgyát képező ügy 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. rend. 1. § (1) bekezdése, az 1. sz. melléklet 1.308. és 

2. melléklet 9. pont pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy, a 2006. évi LIII. 

tv. alapján a szakhatósági állásfoglalás kibocsátásának határideje 15 nap. 

 

Az Ákr. 50.§. (5) bekezdés b) pontja értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be - ha függő hatályú 

döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

 

A szakhatósági megkeresés 2019. június 21. napján érkezett hatóságomra. A hatóságom szakhatósági 

állásfoglalását a fentiekre tekintettel az ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam. 

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés 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.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg. 

 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet 9. 

táblázat 2. és 3. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. 

 

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

szíveskedjen részemre megküldeni.” 
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2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály 36600/2481-

1/2019.ált számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

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

Főosztály hivatkozott számú - 2019. június 21. napján érkeztetett - megkeresésével a NIF Zrt. (1134 

Budapest, Váci út 45.) 441. sz. főút Kecskemétet elkerülő és Nagykőrös közötti szakasz fejlesztésére (18+495 

- 27+931 km között) vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás kapcsán indult hatósági eljárásában Hatóságunkat 

szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

 

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

(XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 2,3 pontja alapján a fenti tevékenység előzetes 

vizsgálata hatósági eljárásban a vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, 

hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított-e, vízbázis 

védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve 

határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a 

tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol. 

 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok alapján a fent hivatkozott szakkérdés 

tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: 

 

„A beruházással érintett szakasz 9436 m, melynek egy része érinti illetékességi területünket. A tervezett 

tengelyterhelés 11,5 t lesz. A beruházás megvalósításával a meglévő vízfolyás keresztezések nem változnak, 

az átereszek cseréje, hosszabbítása szükséges a burkolat szélesítése miatt. Az út víztelenítése földmedrű, nyílt 

árkos módszerrel történne, ezek szikkasztó jellegűek, vízbevezetés csak vízfolyások környezetében történne. 

Vízvédelmi szempontból a tevékenység végzésére vonatkozó kizáró ok nem merült fel. 

 

A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve 

a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: 

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről. 

- 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által 

veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi 

mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról 

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről. 

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelméről. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 

55. §-a (1), (2) alapján adtam. 

 

A Hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése és az 

531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 2,3 pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 

4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg.” 

 

 

* 

Várható környezeti hatások 

 

Földtani közeg védelme 

A tervezett út nyomvonala részben a meglévő 441.sz. főút nyomvonalában halad, de a szélesítés miatt új 

terület igénybevétel jelentkezik. A burkolatszélesítéssel jelentkező új terület igénybevétel külterületen (marad 

a 2x1 sáv) mindkét oldalon +25-25 cm, és ezzel együtt minden létesítményt át kell helyezni (vízelvezető 

árok, kerékpárút). Az új terület igénybevétellel érintett ingatlanok külterületen nagy részt a meglévő úttal 

párhuzamos szántó művelési ágú területek, melyeket (ld. kisajátítási határ a mellékelt helyszínrajzon) 
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művelésből ki kell vonni, és ki kell sajátítani. A Katonatelepi részen a 2x2 sávos kialakítás nagyobb, ~50-50 

cm terület igénybevételt jelent főként az úttól K-re eső kivett ingatlanokból, kisebb részt az út menti véderdő 

területéből. 

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

meghatározza a termőföld más célú hasznosításának a feltételeit. Általánosságban elmondható, hogy a 

földmunka megkezdése előtt a 25 g/kg-nál nagyobb humusztartalmú réteget el kell távolítani. A termőföld 

leszedését a tervezett nyomvonal teljes hosszában a kétoldali árok külső vonaláig terjedő területen el kell 

végezni.  A termőföld leszedés szükséges vastagsága 0-25 cm között változik. A leszedett humuszt 

depóniákban halmozzák fel az újrafelhasználásig. A letermelt humuszt a közvetlen határ területen 

közműmentes területen és a munkaterületen kívül 7 m széles, max. 1,5 m magas trapéz-alakú ideiglenes 

depóniákban kell tárolni, 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 és 

felvonulási terület létesítése azonban csak kisajátítási határon, illetve az út ingatlanhatárán belül történhet. A 

munkagépekből származó üzemanyag csöpögés miatt a talaj esetleges elszennyeződése következhet be a 

kivitelezés során. Ennek kivédése 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.  

 

Vízelvezetés (lefolyási, beszivárgási viszonyok megváltozása): 

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

tágabb környezet vízlefolyási viszonyait nem befolyásolják. Az irányított vízelvezetés a felszín alatti vizekre 

nincs jelentős hatással, 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. 

 

Hatásterület: 

A talajvédelmi hatásterület a kisajátítási határon belül, a közvetlen (igénybe vett terület) hatásterületre terjed 

ki, közvetett hatások nincsenek. 

 

Talajvédelmi intézkedések: 

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

munkagépekkel végezhető a kivitelezés, elkerülendő az esetleges meghibásodásából eredő szénhidrogén 

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

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

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

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

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

állapotát  

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

építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőségi igazolásának, valamint forgalomba hozatalának 

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

– megfelelő termék használható fel, építhető be. 
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Hulladékgazdálkodás 

A tervezett útszakasz építésével kapcsolatban hulladékok egyrészt az építési és a burkolatok bontási-marási 

műveletei, másrészt az alkalmazott munkagépek, szállítójárművek esetleges javítása során, illetve a területen 

dolgozók szükségleteiből keletkeznek. A kitermelt, szennyezetlen talajt a helyszínen tereprendezésre 

használják fel. A létesítés során keletkező építési és bontási, valamint a veszélyes hulladékok megfelelő 

gyűjtéséről, elszállításáról és hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégeknek történő átadásáról 

gondoskodnak. A kommunális hulladék elszállítása vagy közszolgáltatás keretében történik, vagy 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át. 

 

Természetvédelem 

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

védőövezetét, egyedi tájértéket nem érint, azonban hatóságunk rendelkezésre álló információi szerint az 

érintett nyomvonal a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvényben meghatározott Országos Ökológiai Hálózat elemét (ökológiai folyosó) érinti (Peitsik-ér 

és az Alpár-Nyárlőrinc-csatorna). A Peitsik-ér csatornának sem a 4 km-re Ny-ra található Nagykőrösi pusztai 

tölgyesek Natura 2000 területtel, se az ökológiai magterülettel nincs kapcsolata. A Peitsik-ér időszakos 

vízfolyás, így nincs hozzá kötődő állandó növény- és állatvilág, de a csapadékos időszakban előfordulhatnak 

benne és környezetében általánosan elterjedt hüllő-kétéltű fajok. A csatorna az ökológiai folyosó funkcióját 

így elsősorban a mederben, mederében növekvő cserjék és egyéb növényzet által tölti be, ami menedékként, 

költőhelyként szolgál a madarak és a vadállomány számára.  

 

A rendelkező részben előírt, természetvédelmi feltételeket illetve szempontokat az alábbiak 

indokolják: 

A Tvt. alapján:  

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

élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. 

 16. § (2) bekezdés szerint a gazdálkodást a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a 

természetes élővilág maradandó károsodása, a védett élő szervezetek, életközösségek tömeges 

pusztulása, biológiai sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni. 

 17. § (1) bekezdés szerint a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek 

élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti 

értékek és területek kíméletével kell végezni. 

 17. § (2) bekezdés szerint a természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely 

típusára, jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására. 

 42. § (2) bekezdése alapján gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások 

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

megőrzéséről.  

 43. § (1) bekezdés szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, 

szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- 

vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 

 

A fentiek alapján az előírások betartásával a tervezett tevékenység nem ellentétes a természet- és 

tájvédelemre vonatkozó előírásokkal, várhatóan nem jár jelentős természeti hatással, ezért környezeti 

hatásvizsgálatot nem kell lefolytatni, az előzetes vizsgálati dokumentációt természet- és tájvédelmi 

szempontból elfogadjuk. 

 

Zajvédelem 

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

rendelet (a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozik. 

A fejlesztéssel érintett terület a 441. számú főút Kecskemét elkerülő és Nagykőrös közötti szakasza. 

A nyomvonal túlnyomóan külterületi szakaszon halad, ahol a menetsebesség 90 km/h. Csak Katonatelep, 

Zsigmond u.-Platán u. forgalomirányító lámával szabályozott csomópontja környezetében van 60 km/h 

sebességkorlátozás – a csomópont felé haladó szakaszon, a csomóponton áthaladva a korlátozás megszűnik. 

A legközelebbi zajtól védendő épületek az út mentén: külterületi tanyaépületek kb. 30 m-re, valamint 

Katonatelepen lámpával szabályozott csomópont közvetlen környezetében található, az úttengelyhez közeli 
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zajtól védendő épületek. Katonatelepen a lakóterületek irányába 45-60 m széles véderdő, növény sáv 

található. 

 

A kivitelezési időszak alatt az úttesthez közeli zajtól védendő épületek esetén előfordulhat a környezeti zaj- 

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

továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 2. számú mellékletében foglalt határértékek 

túllépése. A kivitelező, a géppark és az organizációs terv ismeretében az erre vonatkozó számításokat 

pontosítani kell. A munkavégzés szervezésével gondoskodni kell a kivitelezés során a határértékek 

teljesüléséről.  

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján: a kivitelező felmentést kérhet a külön 

jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól  

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

munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető,  

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

tevékenységre. 

 

A benyújtott dokumentáció alapján az útszakasz mellett több zajtól védendő épületnél a közlekedésből 

eredően, már a fejlesztést megelőző állapotban határérték túllépés állapítható meg. 

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 4. § (5) bekezdése alapján: meglévő közlekedési útvonal 

vagy létesítmény (zajforrás) korszerűsítése, útkapacitás bővítése utáni állapotra 

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

számítások és mérések a határérték teljesülését igazolják; 

b) legalább a változást megelőző zajterhelést kell követelménynek tekinteni, ha a változást megelőző 

állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték túllépését igazolják. 

 

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

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

határértékek. 

 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 5. pontja szerint: ha a meglévő közlekedési zajforrás 

okozta zajterhelés határérték feletti, akkor az útvonal vagy létesítmény korszerűsítésének, útkapacitás 

bővítésének engedélyezéshez a zajcsökkentés lehetőségeire vonatkozó konkrét megoldási és programozott 

megvalósítási tervet is készíteni kell. 

 

Levegővédelem 

A tervezett nyomvonal környezetében nagyrészt mezőgazdasági területek találhatók, kivéve Kecskemét 

város Katonatelep (belterület, a főútvonal kivételével) nevezetű lakóövezetét, melyet kettészel a 441-es főút. 

A Katonatelep lakóövezetei Lf-falusias lakóövezetbe soroltak. A beruházással érintett külterület nagyrészt 

szántóterületek, kisebb részt legelő, gyümölcsös, kert. Az új terület-igénybevétellel érintett területek nagy 

része szántó művelési ágú, vagy kivett. 

A vizsgált területen a környék mezőgazdasági területeinek diffúz kibocsátásai, a lakosság, valamint az ipari 

kibocsátások jelentik az alapállapotot. 

 

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

földmunka valamint a pályaszerkezet építés. Az építési munkák során a humuszréteget leszedik, amit az 

építés végeztével az új rézsűkre visszaterítenek. A kiviteli munkálatok során az érintett terület célforgalma 

várhatóan kb. napi 6 db gépjármű. 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-m-es körzete 

valamint a szállítási útvonalak.  
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Üzemelés 

A tervezett nyomvonal forgalomba helyezését követően a környezet légszennyezését a gépjárművek által 

kibocsátott légszennyező anyag kibocsátás fogja jellemzi. Ennek mértéke a forgalom nagyságától és 

sebességétől, az út-és haladási viszonyoktól, valamint a gépjárművek korszerűségétől függ. 

 

A dokumentációban elvégzett számítások szerint a forgalom várható levegőterhelése az NO2 kivételével az 

összes szennyező anyag esetén határérték alatti minden esetben, mindkét szakaszon (beruházás 

megvalósulásával, és nélküle esetben). A beruházás megvalósulása, vagy elmaradása esetén is a várható 

forgalomból eredő NO2 terhelés meghaladja a határértéket, de a szennyezés már Katonatelep esetén 2 m, 

Nagykőrös-Katonatelep között pedig 4 m távolságban határérték alá csökken, ezen a távolságon belül nincs 

védendő létesítmény.  

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 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 441. főút érintett szakasza II. rendű főúti 

paraméterekkel tervezett, de nem kétszámjegyű országos közút kategóriába sorolható, ezért a 306/2010. (XII. 

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

 

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

A benyújtott dokumentáció alapján a beruházás helyszínén található eszközöket, folyamatokat, a termelési 

tényezők (munkaerő, nyersanyagok) minőségét és mennyiségét, valamint a telephelyi célforgalom, 

infrastruktúra megbízhatóságát az éghajlatváltozás feltehetően nem befolyásolja, azonban az előállított 

termékek árát az energiaárak, és nyersanyagok (cement, bitumen, dolomit) árainak növekedése miatt 

befolyásolni fogja az éghajlatváltozás. 

Az egyes munkafázisoknál a munkagépek becsült üzemanyag fogyasztását, és üzemidejét, valamint a 

kivitelezés időtartamát figyelembe véve, összesen 76 tonna üzemanyag elégetésére kerül sor, ami mintegy 

~236 tonna CO2 egyszeri kibocsátását eredményezi. E hatótényező a klímaváltozást erősítő egyszeri 

eseményt jelent.  

 

A tevékenység a környezetére, levegővédelmi szempontból számottevő kockázatot várhatóan nem jelent, a 

szükséges szervezési és technikai intézkedések betartása mellett. 

 

* 

 

Hivatalunk a 2019. június 26.-án kelt, BK-05/KTF/03460-12/2019. számú levelével – tekintettel arra, hogy a 

tevékenység a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal (Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály) illetékességi területét is érinti és a nyomvonalat nem szakaszolták – megkereste a Pest Megyei 

Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát és a fenti tárgyú ügy kapcsán megkérte az illetékességi területére 

vonatkozó nyilatkozatát. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala PE-06/KTF/22835-2/2019. számon az alábbi 

szakvéleményt adta: 

 

A Járási Hivatal a 441. sz. főút Kecskemét elkerülő és Nagykőrös közötti, az illetékességi területét érintő 

szakaszának fejlesztéséhez hozzájárul. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala PE-06/KTF/22835-2/2019. számú szakvéleményét 

az alábbiakkal indokolta: 

 

„A Kecskeméti Járási Hivatal a tárgyi ügyben 2019. június 27. napján megkereste a Járási Hivatalt, hogy az 

illetékességi területére vonatkozó tájékoztatást megadja. 
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Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

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

(XII. 6.) Korm. rendelet kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a tárgyi környezetvédelmi hatósági 

engedélyezési eljárást. 

 

Külön-külön az egyes környezeti elemekre és a beruházás egyes környezeti hatásaira vonatkozóan a 

következők szerinti értékelést tette a Járási Hivatal, figyelembe véve a terület igénybevételének nagyságát 

(beleértve a kapcsolódó műveletek, létesítmények területigényét is), a más természeti erőforrás 

igénybevételének, illetve használata korlátozásának nagyságát, a tevékenység kapacitásának vagy más 

méretjellemzőjének nagyságát, a tevékenység telepítése, megvalósítása és felhagyása során keletkező 

hulladék mennyiségét, veszélyességét, kezelhetőségét, a környezetterhelés nagyságát, jelentőségét, a baleset, 

üzemzavar kockázatának mértékét (különös tekintettel a felhasznált anyagokra és az alkalmazott 

technológiára), valamint a vonzerőt más jelentős környezeti hatású tevékenységek, létesítmények létesítésére 

a telepítési hely szomszédságában. 

 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból: 

 

Létesítés: 

Az építkezés időtartama várhatóan az 1 évet nem haladja meg. 

A Dokumentációban ismertetett számítások szerint az építési kivitelezési tevékenységből származóan a 

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

rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 2. sz. mellékletében szereplő 

határérték túllépése várható a Nagykörös, 542/2 és az 567/2 hrsz. alatti külterületi ingatlanoknál. 

A napi építési forgalom 10-20 nehéz tehergépkocsi forgalomra becsülhető. Megállapítható, hogy a 441. sz. 

út forgalmához képest az építési célforgalom járuléka elhanyagolható nagyságrendű: 0.1 dB. 

 

Üzemelés: 

A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett korszerűsítéssel a zajterhelés rövidtávon 

csökkenni fog, és megfelel a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 4. § (5) pontja előírásainak. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. 

(X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 9. § (6) bekezdése szerint, 

azokban a zajjal járó tevékenységekre irányuló hatósági engedélyezési eljárásokban, amelyekben a 

környezetvédelmi hatóság - a tevékenység környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek való 

megfelelősége kérdésében - szakhatóságként jár el, az eljáráshoz benyújtott dokumentációnak zaj elleni 

védelemről szóló munkarészt kell tartalmaznia. 

Tekintettel az építési kivitelezési tevékenységtől származóan esetlegesen várható határérték túllépésre, tárgyi 

létesítmény építési engedélyezési eljárása során az engedélyezési dokumentáció zajvédelmi munkarészében 

be kell mutatni a létesítés építési munkáiból származó zajhatást és a tervezett zajcsökkentési intézkedéseket. 

 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) foglaltak szerint: a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó 

létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- 

vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. 

 

A fentiek figyelembe vételével a tárgyi beruházásnak zaj- és rezgésvédelmi szempontból jelentős környezeti 

hatása nincs, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. 

 

A Járási Hivatal zaj- és rezgésvédelmi szempontú megállapításait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet és a 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet figyelembevételével tette. 

 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 

 

A létesítés során a munkagépek és a szállítójárművek légszennyező anyag kibocsátásai, valamint a kiporzás 

okoz időszakos légszennyezést, mely megfelelő intézkedésekkel csökkenthető, az építés befejeztével a hatás 

megszűnik. A beruházásnak nincs követlen forgalomnövelő hatása, az üzemelés során a légszennyező anyag 

kibocsátás a jelenlegi kibocsátáshoz képest nem változik. 
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A tervezett tevékenység volumene kicsi, ezért a beruházás légszennyező hatása elhanyagolható, környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. 

 

A Járási Hivatal levegőtisztaság-védelmi szempontú megállapításait a levegő védelméről szóló 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével tette. 

 

Hulladékgazdálkodási szempontból: 

 

A kivitelezés időszakában várhatóan kevés hulladék képződik, mert az építési hulladékok (betonelemek, 

nyersbeton, homok, aszfalt, fémfajták), helyben kerülnek felhasználásra. 

 

A kivitelezés fázisában kell számolni szennyvíz keletkezésével. A mobil illemhelyeket az üzemeltető üríti és 

szállítja a városi szennyvíztisztító telepre. 

 

A befejező munkálatok során felhasználásra kerülő festék, felületkezelő anyagok csomagolása veszélyes 

hulladékként jelentkezik. 

 

A keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át. 

Az útszakasz mentén, több helyen található illegálisan lerakott hulladék, melyet a beruházás megkezdése 

előtt fel kell számolni. 

 

Az üzemelés nem jár közvetlen hulladékképződéssel. Állandó hulladékgyűjtő hely az üzemelés, illetve 

forgalomba helyezés során nem kerül kialakításra, az esetlegesen elszórt vegyes települési szilárd hulladék 

begyűjtése időszakosan történik majd. 

 

A kivitelezés során keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtése, illetve a 

hulladékok további kezelésének (hasznosítás, ártalmatlanítás) megoldása esetén jelentős környezeti hatás 

nem feltételezhető, hulladékgazdálkodási szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem 

szükséges. 

 

A kivitelezési munkálatok és a kapcsolódó építési tevékenységek végzése során, az építési és bontási 

hulladékok kezelésének feltételeit meghatározó hatályos jogszabály előírásai szerint kell eljárni. 

 

Hulladékgazdálkodási szempontból tárgyi létesítmény megvalósítása kapcsán a Járási Hivatal az 

alábbiakra hívja fel a figyelmet: 
1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 4. §-ában foglaltaknak 

megfelelően a tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb 

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

környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a 

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

környezetkímélő ártalmatlanítását. 

2. A kivitelezés és az üzemeltetés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód 

szerint be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 

72/2013. (Vili. 27.) VM rendelet] 2. melléklete szerint, és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a 

további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni, a hulladékokat további 

kezelésre csak az adott típusú hulladékra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes 

környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezetnek szabad átadni, melyről a hulladék átadását 

megelőzően Környezethasználónak meg kell győződnie, továbbá a keletkező hulladékok kezelése során 

a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben. 

3. A Ht. 82. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom továbbá, hogy a kivitelezési munkálatok során keletkezett 

hulladékok megfelelő kezelését, elszállítását, hasznosítását, illetve ártalmatlanítását igazoló 

dokumentumokat (veszélyes hulladék esetén az ,,SZ”-jegyeket) be kell nyújtani a Járási Hivatal részére. 

4. A keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] előírásait. 
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5. A keletkező hulladékok átmeneti gyűjtésének céljából létesítendő gyüjtőhely(ek) kialakításának meg kell 

felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 

szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] 

foglalt követelményeknek. 

6. A hulladékok gyűjtőhelyeit egyértelműen jelölni kell. A gyűjtő edényzeteket azonosító címkével kell 

ellátni. 

7. A kivitelezés során kitermelt talajt a további felhasználás előtt vizsgálni kell a Ht. 2. § (4) 

bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. Az anyagot szennyezettség esetén, illetve abban az 

esetben, ha azt nem a kitermelés helyén használják fel, azonosító kód szerint be kell sorolni a 72/2013. 

(VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerint. 

8. Feltöltésre, illetve visszatöltésre kizárólag hulladéknak nem minősülő tiszta ásványi anyag, illetve a Ht. 

9. § (1) bekezdésében foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló 

dokumentummal rendelkező, szennyeződésmentes anyag használható fel. 

9. A kivitelezési munkálatok, illetve az üzemeltetés során keletkező hulladékok nyilvántartása és az 

adatszolgáltatás a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] előírásai 

szerint végzendő. 

 

A Járási Hivatal hulladékgazdálkodási szempontú megállapításait a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. 

rendelet, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet és a 246/2014. (IX. 29.)  

Korm. rendelet figyelembevételével tette. 

 

Táj- és természetvédelmi szempontból: 

 

A 441. sz. főút fejlesztéssel érintett szakasza (18+495 - 27+931 km közötti szakasz) egyedi jogszabály által 

kijelölt országos jelentőségű védett természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi Lili. 

törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet nem érint. Továbbá az 

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

Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet [a 

továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem 

része. 

A főút a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvényben (a továbbiakban: OTrT tv.) lehatárolt országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetét egy 

ponton keresztezi. 

 

A tervezett beruházás megvalósításával táj- és természetvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem 

feltételezhető, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. 

 

A Járási Hivatal táj- és természetvédelmi szempontú megállapításait a Tvt., a 275/2004. (X. 8.) Korm. 

rendelet, a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet és az OTrT tv. figyelembevételével tette. 

 

Településrendezési szempontból: 

Az érintett útszakaszt Nagykörös Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2004. (VI.25.) többször 

módosított önkormányzati rendelete KÖü-1 jelű közúti közlekedési terület megnevezésű beépítésre nem szánt 

övezetbe sorolja. A Szabályozási Terv az út tengelyétől számított 100-100 méteres sávban védőterületet jelöl. 

A 441 sz. főút szélesítése, valamint a kapcsolódó csomópontok, elágazások kialakítása során terület-

igénybevétel történik. A jelenlegi nyomvonal mentén található ingatlanok övezeti besorolása nem minden 

esetben teszi lehetővé a tervezett beavatkozások megvalósítását. A további terület-igénybevétellel érintett 

ingatlanok esetében szükséges a településrendezési eszközök módosítása. 
Tekintettel a terv léptékére, valamint a Dokumentációban foglaltakra megállapítható, hogy a tervezett 

tevékenység csak részben van összhangban Nagykörös Város hatályos településrendezési eszközeivel. 

 

Kármentesítési szempontból: 

A benyújtott Dokumentáció és a Járási Hivatal nyilvántartása szerint megállapítható, hogy a tárgyi 

beruházás kármentesítéssel érintett területet nem érint. 
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A tervezett főút építésével kármentesítési szempontból jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. 

 

A Járási Hivatal környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörét a környezetvédelmi és 

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

Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontja, 13. § (1) bekezdés c) pontja, és illetékességét 8/A. § (1)-(2) 

bekezdése szabályozza.” 

 

* 

 

Hivatalunk a 2019. június 26.-án kelt, BK-05/KTF/03460-13/2019. számú levelével – az Ákr. 10. §-ára 

tekintettel – a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságot, az Alsó-

Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot, a Közép-Tisza- vidéki 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 - 1414-2/2019. számon az 

alábbi kezelői nyilatkozatot adta:  

„A KNPI a tárgyi fejlesztéssel kapcsolatban táj és természetvédelmi szempontból észrevételt nem tesz. Az 

előzetes környezeti vizsgálati dokumentáció 5.8.6. pontjában részletezett élővilág-védelmi intézkedések 

betartásával a tárgyi munka természetvédelmi szempontból jelentős káros hatást nem jelent.” 

 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 3819/1/2019. számon az alábbi nyilatkozatot tette: 

„A 441. sz. főút fejlesztéssel érintett és Igazgatóságunk működési területéhez tartozó szakasza (Nagykőrös 

közigazgatási területéhez tartozó szakasz) mentén országos vagy helyi jelentőségű védett természeti terület, 

védett természeti emlék, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület (Natura 2000 

terület), a területrendezési tervekben kijelölt tájképvédelmi övezet nem található. Ahogy a benyújtott előzetes 

vizsgálati dokumentáció is megállapítja, a Peitsik-ér mentén, a dokumentációban ábrázoltakkal 

megegyezően húzódik a területrendezési tervekben kijelölt országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó 

övezete. 

A fejlesztéssel érintett nyomvonal mentén, illetve annak közelében az alábbi védett és fokozottan védett 

állatfajok előfordulásáról rendelkezik Igazgatóságunk adatokkal: 

tövisszúró gébics (Lanius collurio)  

szalakóta (Coracias garrulus)  

füsti fecske (Hirundo rustica)  

zöld gyík (Lacerta viridis) 

 

Ezen fajok észlelése a 441. sz. főút menti és az ahhoz közeli fasorokban történt. 

 

Igazgatóságunk egyetért az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításával, hogy a tervezett beruházás 

megvalósítása a Peitsik-ér menti ökológiai folyosó övezetre káros hatást nem gyakorol, a vízfolyás ökológiai 

folyosó szerepe nem szűnik meg. 

 

A 441. sz. főút térségében ismert védett és fokozottan védett állatfajokra - azok életciklusát, viselkedési 

szokásait ismerve - álláspontunk szerint a tervezett fejlesztés káros hatást nem gyakorol. 

 

Igazgatóságunk egyetért továbbá a megküldött előzetes vizsgálati dokumentáció 5.8.6. Elővilágvédelmi 

intézkedések fejezetének meghatározásaival (69. oldal). Ezen javaslatokat kérjük a határozatban előírásként 

szerepeltetni.” 

 

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: KÖTIVIZIG), mint a Magyar Állam 

tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban a Nagykőrös 0505 és 0566 helyrajzi számon nyilvántartott 

Peitsik-csatoma vagyonkezelője KP-5567-002/2019.  számon az alábbi kezelői nyilatkozatot adta: 
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„A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 45.) 

megbízása alapján a PANNONWAY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Batsányi u. 

9.) „a 441. sz. főút Kecskemét elkerülő és Nagykőrös közötti szakasz fejlesztésének előkészítése” (441. sz. 

főút 18+495 - 27+931 km közötti szakasz fejlesztése) tárgyú beruházás környezeti hatásvizsgálati 

engedélyezési eljárását kezdeményezte a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályánál. 

A Környezetvédelmi Hatóság a tárgyi eljárás vonatkozásában a KÖTIVIZIG nyilatkozatát kérte a 

PANNONWAY KFT. 3818 tervszámon 2019. májusi dátummal elkészített „441. sz. főút 18+495 - 27+931 km 

közötti szakasz fejlesztésének előzetes környezeti vizsgálata” tárgyú dokumentáció alapján. 

A tervezett beruházás érinti a KÖTIVIZIG vagyonkezelésében lévő Peitsik-csatornát. A környezeti 

hatásvizsgálati engedélyezési eljáráshoz a KÖTIVIZIG a hozzájáruló nyilatkozatát adja, azonban 

legkésőbb az útépítési engedélyezési eljárás során meg kell kérni Igazgatóságunk vagyonkezelői 

hozzájárulását a Peitsik-csatornát érintő részletes engedélyezési tervdokumentáció megküldésével.” 

 

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság az eljárás lezárásig nyilatkozatot, észrevételt nem tett, kifogást 

nem emelt. 

 

Hivatalunk a 2019. június 19-én kelt, BK-05/KTF/03396-4/2019. számú levelével – figyelemmel a R. 1. § 

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

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője 14085-3/2019. számon - a településrendezési eszközökkel való 

összhangjának megállapítása érdekében – megküldte a Helyi Építési Szabályzat ingatlanra vonatkozó 

előírásának és Kecskemét Megyei Jogú Város hatályos Településrendezési tervének elérési útvonalát 

valamint, a hatályos szabályozási tervlapot és a hozzá tartozó jelmagyarázatot, továbbá az alábbi 

nyilatkozatot adta: 

 

 „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi' 

Építési Szabályzatáról szóló 33/2015.(XII. 17.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban HÉSZ) 

mellékletét képező településrendezési terve alapján a tervezett terület 11. számú külterületi, valamint a 10-

44, 11-33, 17-22, 17-24, 17-23, 17-41 és 17-43. sz. belterületi szelvényein található. A Településrendezési 

terv a 441. sz. főút fejlesztésére közterületszabályozását irányozza elő. 

 

A HÉSZ teljes terjedelmében a honlapon elérhető: (www.kecskemet.hu Önkormányzat/Közgyűlés/Rendeletek 

egységes szerkezetben) 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város hatályos Településrendezési terve teljes terjedelmében a honlapon elérhető: 

www.njt.hu/ Önkormányzati rendeletek/ Bács-Kiskun megye, Kecskemét, 2015, 33/ 1. melléklet 

 

Tájékoztatom, hogy a 441. sz. főút kecskeméti szakaszán 2x2 sávos fejlesztése kapcsán a 

közterületszélesítéssel érintett a közlekedési terület, ezáltal a rendezési tervvel a tervezett fejlesztés 

összhangban van. 

 

Az előzetes környezeti vizsgálat is tartalmazza az útépítéshez kapcsolódó kerékpár- és szervizút, valamint a 

padka és árok területigényének biztosítása érdekében helyenként a közterületszabályozás korrekciójának 

szükségességét. A közterületszabályozás pontosítása a településrendezési eszközök módosításával kezelhető, 

melyet a fejlesztőnek kell kérelmeznie az önkormányzatnál. A közterületszabályozás korrekciója az útépítési 

engedélyezésnek feltétele. 

 

Továbbá felhívom a figyelmet, hogy az előzetes környezeti vizsgálat is kiemeli, hogy a megnövekedő 

zajterhelés hatásviselői Katonatelep városrészen az útmenti intézményi és lakóterületi övezetek iskola és 

lakóingatlanai. 

 

A vizsgálat 38. táblázata tartalmazza a zajvédelmi beavatkozásra javasolt ingatlanjait, megjegyzéseket és 

javaslatokat. A táblázat öt kecskeméti ingatlant tartalmaz, melyekkel kapcsolatban az alábbiakról 

tájékoztatom: 

- a 0445/29-30 hrsz-ú ingatlanokon álló épületeket is érintően a településrendezési terv közterület 

http://www.kecskemet.hu/
http://www.njt.hu/%20Önkormányzati%20rendeletek/%20Bács-Kiskun%20megye,%20Kecskemét,%202015,%2033/
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szabályozást irányoz elő, mely alapján az épületek elbontása a távlati terv. Az útépítési tervek 

az ingatlanokat ilyen mértékben nem érintik, így amennyiben az útfejlesztés kapcsán az épületek 

bontására nincs szükség úgy a közterület szabályozást ennek figyelembevételével kell 

korrigálni, valamint a szükséges, zajvédelmi intézkedéseket az épületekre vonatkozóan 

kidolgozni. A táblázat zajvédelmi intézkedési javaslatot nem tartalmaz az ingatlanokra 

vonatkozóan. 

- 0377/3 hrsz-ú ingatlanon álló iskola épületére vonatkozóan a vizsgálat megjegyzést tesz, konkrét 

javaslatot azonban nem ad, ezt szükséges részletesen az önkormányzattal egyeztetett módon kidolgozni. 

- a 11115 hrsz-ú ingatlant a rendezési terv Ev véderdő, védelmi erdő, valamint közlekedési terület 

övezetbe sorolja, távlati elbontását irányozza elő. Az épületet érinti a közlekedési -terület 

kijelölés. Amennyiben az épületek bontására nincs szükség az útfejlesztés kapcsán, úgy a 

közterület szabályozást ennek figyelembevételével kell korrigálni, valamint a szükséges 

zajvédelmi intézkedéseket az épületekre vonatkozóan kidolgozni. 

- a 15397 hrsz-ú ingatlanon álló óvodát érintően nincs zajvédelmi beavatkozási javaslat, viszont a 

funkcióját tekintve szükséges megvizsgálni az útfejlesztés hatását erre az intézményre is. 

- a vizsgálati dokumentáció a 35-50. oldalakon mutatja be a zaj-és rezgésvédelem vizsgálat 

eredményeit, ahol többek között 0375/9, 0428/245, 0428/50, 15395 0377/4 hrsz-ú ingatlanokokat 

vizsgálati elemként említi, de a végleges, összegző megállapítást nem tesz ezen ingatlanok érintettségéről 

illetve a zajvédelmi intézkedések esetleges szükségességéről. 

 

Tájékoztatom, hogy Kecskemét Településképi Arculati Kézikönyve teljes terjedelemben a honlapon elérhető: 

www.kecskemet.hu /Önkormányzat/Városkép 

Az országos főút fejlesztés részletes tervezésénél az arculati kézikönyvben megfogalmazott táji- és zöldfelületi 

valamint a közlekedési területek ajánlásait kérem figyelembe venni. 

 

Kérnénk a fentiek figyelembevételével az ingatlanokat érintő zajterhelés vizsgálatok és a 

zajcsökkentésre tett javaslatok részletesebb kidolgozását.” 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője a helyi természetvédelmi szabályozással kapcsolatban 18301 -

2/2019. számon „szakhatósági eljárást” megszüntető végzést hozott, melynek rendelkező része az 

alábbiakat tartalmazza: 

 

„A NIF Nemzeti Infarstruktúra Fejjlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság(székhely:1134 

Budapest, Váci út 45., hivatalos elektronikus elérhetősége:11906522#cegkapu, rövidített elnevezése: NIF 

Zrt.) megbízása alapján a PANNONWAY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8900 

Zalaegerszeg, Batsányi utca 9., hivatalos elektronikus elérhetősége: 13099581#cegkapu, rövidített 

elnevezése:PANNONWAY Kft.). Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránt előterjesztett 

kérelmével kapcsolatosan indult természetvédelmi szakhatósági eljárást megszüntetem. 

 

A 441. számú főút Kecskemét elkerülő és Nagykőrös közötti szakasz fejlesztésének előkészítése (a 441. sz. 

főút 18+495 - 27+931 km közötti szakasz fejlesztése) tárgyú megkereséshez csatolt dokumentumok 

vizsgálata során megállapításra került, hogy a nevezett útszakasz helyi jelentőségű védett természetvédelmi 

területet nem érint. 

 

Döntésem a közléssel jogerős, ellene önálló fellebbezésnek helye nincs. A végzés elleni jogorvoslati jog a 

kérelem elbírálása kapcsán hozott érdemi határozat, illetve annak hiányában az eljárást megszüntető végzés 

ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.” 

 

A 18301-2/2019. számon „szakhatósági eljárást” megszüntető végzés indokolása: 

„Határozatomat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem helyi 

szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: önkormányzati rendelet) 6. §-a 

és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81. § (2) 

bekezdésében alapján eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint hoztam meg. 

Hatáskörömet az önkormányzati rendelet 39. § (5) bekezdése, illetékességemet az Ákr. 16. § (2) bekezdése 

alapozza meg.” 

 

http://www.kecskemet.hu/
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Nagykőrös Város Jegyzője a helyi önkormányzati környezetvédelmi és természetvédelmi 

követelmények tekintetében NK/358-115/2019. számon az alábbi állásfoglalást adta: 

 

„A tervezett beruházás, a helyi környezetvédelmi és természetvédelmi követelményekkel, valamint a valós 

környezettel történő összevetése után megállapítható, hogy nem ismert környezetvédelmi, vagy 

természetvédelmi érdekek sérelme. 

 

Jelen hozzájárulás a jogosultat nem mentesíti a jogszabályokban rögzített egyéb engedélyezési eljárás alól.” 

 

Az NK/358-115/2019. számú állásfoglalás indokolása: 

 

„A Pannonway Építő Kft „441. sz. főút Kecskemét elkerülő és Nagykőrös közötti szakasz fejlesztésének 

előkészítése” (441. sz. főút 18+495 - 27+931 km közötti szakasz fejlesztése)” tárgyában, a megvalósítás 

előzetes vizsgálatához nyilatkozom, hogy a tervezett nyomvonal a helyi környezetvédelmi és 

természetvédelmi követelményekkel nem ellentétes. 

 

Állásfoglalásomat, az általános közigazgatási rendtartásról szóló Ákr. 55. § és 57. §-a, valamint a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) i) pontjával megállapított környezetvédelmi, és 13. § (1) e) 

pontjával megállapított természetvédelmi hatósági jogkörömben eljárva adtam ki.” 

 

Nagykőrös Város Jegyzője a településrendezési eszközökkel való összhang tekintetében NK/358-

114/2019. számon az alábbi „elvi szakhatósági nyilatkozatot” adta: 

 

„A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. {székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.) megbízása alapján a 

Pannonway Építő Kft.{székhely: 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.) által elkészített' „441. sz. főút 

Kecskemét elkerülő és Nagykőrös közötti szakasz fejlesztésének előkészítése” (441. sz. főút 18+495 - 27+931 

km közötti szakasz fejlesztése) tárgyú tervdokumentáció alapján, az engedélyezési eljáráshoz az 

elvi szakhatósági nyilatkozatom kikötés nélkül megadom. 

Az elvi szakhatósági nyilatkozat ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs. Fellebbezést az ügyben érdemi 

döntésre jogosult hatóság határozata, illetve az eljárást megszüntető végzése ellen lehet benyújtani.” 

 

Az NK/358-114/2019. számú „elvi szakhatósági nyilatkozat” indokolása: 

 

„A Pannonway Építő Kft által készített „441. sz. főút Kecskemét elkerülő és Nagykőrös közötti szakasz 

fejlesztésének előkészítése” {441. sz. főút 18+495 - 27+931 km közötti szakasz fejlesztésé) tárgyú 

tervdokumentációban leírt 441 sz. főút tervezett burkolat fejlesztéshez hozzájárul Nagykőrös Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete amit a 126/2004. (VI. 24.) ÖT. számú határozattal fogadott el és a 

Nagykőrös Város Településszerkezeti tervét, ill. a 15/2004 (VI. 25.) ÖT. számú rendelettel Nagykőrös Város 

Szabályozási tervét és Helyi Építési Szabályzatát. Ezek alapján a tervezett kisfeszültségű oszlopok 

áthelyezése a helyi építési követelményeknek megfelel, a helyi településrendezési tervekkel összhangban 

van. 

 

Fentiek alapján elvi szakhatósági nyilatkozatom kikötés nélkül megadom. 

 

Az önálló jogorvoslat lehetőségéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján tájékoztattam.” 

 

* 

 

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 
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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 R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy 

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

kezdhető meg.  

A rendelkező részben tett környezetvédelmi (természetvédelmi) feltételeket, illetve szempontokat a R. 5. § 

(3) bekezdése alapján írta elő hatóságunk. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala PE-06/KTF/22835-2/2019. számú szakvélemények 

településrendezési szempontú része foglalkozik Nagykőrös tekintetében a tervezett tevékenység és a 

településrendezési eszközökkel való összhang vizsgálatával, azonban Nagykőrös Város Jegyzőjének a 

feladata és hatásköre a HÉSZ és a tervezett tevékenység kapcsolatának vizsgálata, a HÉSZ 

értelmezése, a környezetvédelmi hatóságnak a Jegyző R- 1. § (6b) és (6c) bekezdése szerinti 

megkeresésre adott nyilatkozatának tartalmát kell figyelembe venni.  

 

Nagykőrös Város Jegyzőjének a településrendezési eszközökkel való összhang vizsgálata tekintetében 

NK/358-114/2019. számon megküldött állásfoglalásának tartalma alapján a tervezett beruházás (az 

állásfoglalás megadásakor) Nagykőrös település vonatkozásában a hatályos településrendezési 

eszközökkel összhangban van. 
 

Kecskemét település vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője 14085-3/2019. számú 

nyilatkozata alapján, a tervezett teljes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési 

infrastruktúra-beruházás megvalósítása (az útépítéshez kapcsolódó fejlesztésekkel) nincs teljes mértékben 

összhangban településrendezési eszközökkel, azonban az összhang legkésőbb a tervezett kivitelezési 

tevékenység megkezdéséig megteremthető. 

A tervezett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás 

beruházás megvalósítása és a településrendezési eszközök közötti összhang jövőbeli (kivitelezési 

tevékenység megkezdéséig) megteremtése nem zárható ki, a településrendezési eszközök módosításával 

kezelhető, ezért hivatalunk az R. 5. § (2) bekezdés cc) pontja alapján a határozat rendelkező részében ezt a 

lehetőséget rögzítette, és előírta, hogy a megállapított kizáró okot a tervezett kivitelezési tevékenység 

megkezdéséig meg kell szüntetni. 

 

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

határozza meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/03460-4/2019. számú végzésével függő hatályú 

döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2019. július 29. 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 fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (4) bekezdés e) pontján, a bírósági felülvizsgálat lehetősége az Ákr. 

114. § (1) bekezdésén alapul. 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése rendelkezik. 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

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

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja értelmében elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfél jogi képviselője. 

A Kp. 28. § (2) bekezdése alapján a Kp. eltérő rendelkezése hiányában a keresetlevélre, a védiratra, a 

keresetlevél és az ügy iratainak továbbítására, valamint a perorvoslati kérelemre a beadványok szabályait 

kell alkalmazni. 
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A 2006. évi LIII. törvény 7. § (3) bekezdése szerint a perben a beadványok benyújtása és a hivatalos iratok 

kézbesítése elektronikus úton történik. 

A Kp. 28. § (3) bekezdése értelmében a beadványokra egyebekben a polgári perrendtartás általános 

szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

A közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét a Kp. 13. § (3) bekezdés g) pontja alapján állapítottam 

meg. 

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 2. § (1) 

bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket hirdetményi úton kézbesíti, így 

hatóságunk ezen döntését – külön levéllel – megküldi  az eljárásban érintett, hatásterületen lévő 

települési önkormányzatok, Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének és Nagykőrös Város 

Jegyzőjének, akik gondoskodnak a határozat teljes szövegének nyilvános 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 a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2019. július 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cseh Tamás 

hivatalvezető 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. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) – melléklettel,                  HKP 

4. Nagykőrös Város Jegyzője (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) –melléklettel,                                   HKP 

5. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

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

6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály  

(5000 Szolnok József Attila u. 14.)                                                                                                         HKP                       

7. BKMKH Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész(6000 Kecskemét,Deák Ferenc tér 3.)           HKP               

8. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály 

(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                                    HKP             

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

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

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

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

11. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály 

(6000 Kecskemét, Fecske u. 25.)                                                                                              HKP 

12. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály 

(6000 Kecskemét, József Attila u. 2.)                                                                                                     HKP 

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

(5000 Szolnok, Hősök tere 6.)                                                                                                                 HKP 

14. Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész  

(1052 Budapest, Városház u. 7.)                                                                                                             HKP 

15. Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály (1145 Budapest, Columbus u. 17-23. )       HKP      

16. PKMKH Ceglédi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Nagykőrösi Kirendeltség 

(2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 8.)                                                                                                        HKP 

17. PMKH Nagykőrösi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 

(2750 Nagykőrös, Ceglédi út 16/B fsz. 2.)                                                                                              HKP 

18. PMKH Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály      

(1052 Budapest, Városház u. 7.)                                                                                                             HKP 

19. PMKH Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály (1135 Budapest, Lehel u. 43-47.)                                                                        HKP 

20. PMKH Érdi Járási Hivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály 

(2100 Gödöllői, Kotlán Sándor u. 1.)                                                                                                      HKP 

21. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  

(1072 Budapest Nagy Diófa utca 10-12.)                                                                                                HKP 

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

23. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (1525 Budapest, Pf. 86.)                                                           HKP 

24. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6701 Szeged, Pf. 390.)                                                           HKP 

25. Közép-Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság (5002 Szolnok,Boldog Sándor István krt.4. Pf.: 63.)          HKP                                                              

26. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

(6000 Kecskemét Deák Ferenc u. 3.) - tájékoztatásul                                                                             HKP 

27. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.) – tájékoztatásul,    HKP 

28. PMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  

(1016 Budapest Mészáros u. 58/A-B.)                                                                                                    HKP                             

29. Hatósági Nyilvántartás 

30. Irattár 
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