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H A T Á R O Z A T 
 

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

Budapest, Váci út 45., KÜJ: 100 365 768, KTJ: 102 790 738, Cégjegyzék száma: 01-10-044180, Adószáma: 

11906522-2-41, hivatalos elektronikus elérhetősége: 11906522#cegkapu, rövidített elnevezése: NIF Zrt.) 

részére, a meghatalmazása alapján az UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (Székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület., hivatalos elektronikus 

elérhetősége: 10867156#cegkapu, rövidített elnevezése: UVATERV Zrt.) által 2019. június 27-én 

előterjesztett, 2019. július 10-én és 2019. július 22-én kiegészített – „az 53-54. számú főutak, Soltvadkert 

elkerülő szakasz előkészítése” [53-54. számú főutak, Soltvadkert elkerülő szakaszok, 2x1 forgalmi sávval, 

12,0 m-es koronaszélességgel, a kapcsolódó létesítményekkel együtt (bekötőút, földutak, közmű-kiváltások] 

tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet) szerinti kérelem 

alapján indított környezeti hatásvizsgálati eljárásban, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú 

mellékletének  

 

 87. a) pontja [országos közút építése (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe)] 

 

szerinti tevékenységhez 

 

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

 

Földtani közeg védelme 

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

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

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

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

kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben. 

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

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

elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. 

5. Az út téli síkosság-mentesítéséhez a talaj szerkezet védelme érdekében kizárólag környezetbarát 

anyagokat lehet felhasználni. 

6. A földtani közeg megóvása érdekében az üzemeltetőnek az esetleges havária eseményekre vonatkozóan 

havária tervet kell kidolgoznia és benyújtani a környezetvédelmi hatóságra. 

Határidő: az engedély véglegessé válásától számított 2 hónap. 

 

Hulladékgazdálkodás 

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

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

környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a 

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

környezetkímélő ártalmatlanítását. 

8. A létesítés során a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a hulladékjegyzékről szóló 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerint azonosító kód alá kell besorolni, és a környezet 

veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell 

gyűjteni. A hulladék további kezelésre csak az adott hulladék típusra érvényes engedéllyel rendelkező 

szervezetnek adható át. A hulladékgazdálkodási engedély meglétéről és érvényességéről a hulladék 

átadását megelőzően meg kell győződni. 

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

ártalmatlanítással szemben.  

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

energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, 

vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak. Ennek 

megfelelően a hasznosítható hulladék (pl. növényi hulladék komposztálása) hasznosításáról gondoskodni 

kell. 

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

amelyet nem a kitermelés helyén használnak fel, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. § (1) 

bekezdés 23. pontja szerinti fogalom meghatározással, valamint a melléktermékre vagy a hulladékstátusz 

megszűnésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell értelmezni. 

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

szükséges. Amennyiben szennyezett, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. 

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

megfelelően veszélyes hulladékként kezelni. 

12. Feltöltésre, visszatöltésre – hulladékhasznosítási engedély hiányában – kizárólag hulladéknak nem 

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

megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentummal rendelkező inert anyag vagy 

szennyezetlen talaj használható fel. Az átvett anyag eredetét igazoló dokumentumokat meg kell őrizni. 

13. Az építési munkálatok során keletkező szociális szennyvíz a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja alapján nem minősül hulladéknak, kezelése hulladékként nem 

történhet. 

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

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

előírásait kell betartani. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 56. § (1) bekezdése alapján 
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veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal 

összekeverni vagy hígítani nem lehet. 

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

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

29.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai szerint kell végezni. 

16. Az üzemeltetési fázisban keletkező hulladék [úthasználat során az utazók által elhagyott kommunális 

jellegű hulladék, az út időszakos felújításából, karbantartásából keletkező hulladékok, esetleges 

vadelütésből származó hulladék, havária események (baleset, gépjárművek és rakományaik leégése) stb.] 

jogszabályi előírásoknak megfelelő gyűjtéséről és haladéktalan elszállíttatásáról a területileg illetékes 

közútkezelő köteles gondoskodni. 

17. A keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

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

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

309/2014. Korm. rendelet előírásainak megfelelően. 

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

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

 

Természetvédelem 

19. A tervezett tevékenység végleges természetvédelmi engedély birtokában kezdhető meg (országos 

jelentőségű védett természeti terület kapcsán terület jellegének, használatának megváltoztatására, 

művelési ág váltására, gyepfeltörésre, nád és egyéb vízinövényzet irtására, járművel történő 

közlekedésre vonatkozóan). 

20. A kivitelezés során kárenyhítő intézkedéseket kell végezni, tekintettel arra, hogy a tervzsűri által 

elfogadott nyomvonal a Soltvadkert 013/37 hrsz.-ú ingatlant érintően, az ÉNY-DK-i lefutású ex lege 

lápot kettévágja, azt megváltoztatja. 

21. A kárenyhítő intézkedésként az ex lege védettségű lápterülettel határos területeken [Soltvadkert 014/36 

hrsz.-ú ingatlan a) alrészlete; Soltvadkert 014/35 hrsz.-ú ingatlan a) alrészlete] vizes és homoki 

élőhelyet szükséges kialakítani. 

22. Az intézkedést a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett módon, a szakfelügyelete mellett 

kell elvégezni. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság előírásait a munkálatok során maradéktalanul be 

kell tartani. 

23. Az elvégzett tevékenységről jelentést kell küldeni a természetvédelmi hatóságnak. 

Határidő: a munkálatok befejezését követő 30 napon belül. 

24. A kialakított vizes és homoki élőhelyet karbantartani szükséges, gyomosodást, inváziós fajok terjedését 

meg kell akadályozni, évente legalább egyszer monitoringozni szükséges a terület élővilágát, amelyről 

jelentést kell küldeni a természetvédelmi hatóságnak. 

Határidő: a munkálatok befejezését követő 30 napon belül. 

25. Az északi szakasz 0+770 és 0+920 km szelvények között, az ex lege lápterület keresztezésénél legalább 

3 ponton, minimum 100 cm-es átereszek beépítése szükséges.  

26. A Hosszú-víz elnevezésű vizes élőhellyel párhuzamosan vezető, mintegy 2 km-es útszakasz esetében 

minimum 100 cm-es átereszek beépítése szükséges felülvilágító aknával, folyamatos terelőfal 

kialakításával mindkét oldalon. Az átereszeket (alagutakat) egymástól legfeljebb 160 m-re lehet 

telepíteni a szakasz teljes hosszán, a terelőfal magasságának minimum 40 cm-nek kell lennie. A terelő 

rendszer esetében a hosszú élettartamú, legkisebb karbantartást igénylő műszaki megoldások (beton vagy 

polimer beton anyagú elemes terelőrendszer) szükségesek. 

27. Vizes élőhelyeket és azok szegélyében elhelyezkedő puhafás ligeteket, fasorokat meg kell őrizni, ide 

értve főként az odvasodásra alkalmas, idős faegyedeket. Amennyiben a megőrzésük a kivitelezésnél 

műszakilag nem megoldható, továbbá általánosságban is, a fakitermelés, cserjeirtás vegetációs (költési) 

időszakon kívül (augusztus 1-től március 15-ig) végezhető el. Továbbá amennyiben a fakivágás során 

védett, fokozottan védett állatfajt [főként madár- és denevérfaj (fészek és odú)] észlelnek, haladéktalanul 

értesíteni kell a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot. 

28. Az északi szakasz 0+770 és 0+920 km szelvények között, az ex lege lápterület keresztezésénél 

madárvédő-falat kell telepíteni a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett módon. 

29. A Hosszú-víz elnevezésű vizes élőhely mederkorrekciója során kialakult új mederszakaszok 

rézsűjét/partját minimum 3 évig, évente legalább egy alkalommal kaszálni kell a gyomosodás, a 
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megtelepedő inváziós gyomok elterjedésének megakadályozása érdekében. A munkálatok elvégzését 

követően jelentést kell készíteni, melyet meg kell küldeni a természetvédelmi hatóságnak. 

Határidő: a munkálatok befejezését követő 30 napon belül. 
 

Levegőtisztaság-védelem 

30. A tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést a lehető 

legkisebb mértékűre csökkenteni.  

31. Az építési, felvonulási, valamint a közvetlen szállítási területek locsolásával, vízpermetezéssel a diffúz 

légszennyezést meg kell akadályozni. 

32. A tevékenységhez kapcsolódó szállítást kiporzást, kiszóródást kizáró módon kell végezni. 

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

legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. 

34. A tevékenységhez kapcsolódó munkálatokat megfelelő műszaki állapotú és a környezetvédelmi 

előírásoknak megfelelő munkagépekkel kell végezni. A munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

35. Az út forgalomba helyezését követően az indokoló részben meghatározott helyrajzi számú zajtól 

védendő épületeknél évente szabványos méréses zajvizsgálatot kell végezni. A vizsgálat során fel kell 

jegyezni a forgalmi adatokat. A jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni 

hatóságunknak. 

36. Az út karbantartásával biztosítani kell a legközelebbi zajtól védendő épületeknél a zajterhelési 

határértékek teljesülését. 

Határidő: folyamatos 

 

 

* 

 

Szakkérdések vizsgálata: 

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

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

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

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

talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények 

érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

1.1.  A vízbázis (Soltvadkert Városi Vízmű „B” hidrogeológiai védőzóna) védelme érdekében a 

kivitelezés és az üzemelés nem okozhatja a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének 

romlását. 

1.2. Az építőipari kivitelezési tevékenység a jelentősebb tereprendezéssel érintett munkaterületeken 

nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű porterhelésével, amely légszennyezést okoz, illetve 

nem eredményezheti az egészségügyi határérték túllépését (a szállítási útvonalak kijelölésekor a 

települések belterületeit lehetőség szerint el kell kerülni). 

1.3. A lakott területek közvetlen közelében megvalósítandó építőipari kivitelezési tevékenység a 

védendő létesítményekben élők számára zavaró, egészségkárosító mértékű zajhatást nem okozhat 

(az építés ideje alatt a szállítási útvonalak lakott területeket érintő szakaszain, vagy 

munkaterületeken indokolt esetben zajmérést kell végezni, melynek eredménye alapján kell 

meghatározni a védelmi intézkedéseket [munkaszervezés (időbeli, szállítási útvonalak), 

technológiai megoldások]. 

1.4. A veszélyes anyagokkal/keverékekkel tevékenységet végző munkavállalók kémiai biztonsághoz 

kapcsolódó jogosultságának biztosítása érdekében, a veszélyes anyagok és veszélyes keverékek 

káros hatásainak megfelelő módon történő azonosítása, megelőzése, csökkentése, elhárítása 

folyamatosan biztosított legyen. 

1.5. A projekt megvalósítása során a keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtését zárt 

és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást 

és/vagy csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti.  
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1.6. A talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek védelme érdekében az ideiglenes veszélyes hulladék-, 

veszélyes anyag -, illetve egyéb szennyező anyag (pl. üzemanyag, stb.) tárolókat megfelelő 

védelemmel (szivárgásmentesen, szigeteléssel) szükséges kialakítani. 

 

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

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

lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

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

előzetes régészeti dokumentáció (ERD) feltárási projekttervet is tartalmazó 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.  

 

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

 

3.1. Az elektronikusan megküldött dokumentáció alapján (készítette: UVATERV Zrt., készítés dátuma: 

2019. június.) talajvédelmi szakkérdések tekintetében a környezetvédelmi hatástanulmány 

dokumentációban foglaltakkal egyetértünk. A beruházás megkezdése csak a területnek a 

mezőgazdasági művelésből történő földhivatali – szükség szerinti - időleges-, és végleges kivonását 

követően kezdhető meg.  A tervezett beruházás létesítése és későbbi működése során nem lehet 

negatív hatással a beruházás környezetésben lévő érintett mezőgazdasági területekre. A beruházás 

létesítési engedélyezése során benyújtott talajvédelmi tervek alapján rendelkezünk a mentendő 

humuszos termőréteg vonatkozásában. 

 

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

vizsgálata: 

 

4.1. Amennyiben a beruházás megkezdésekor termőföld más célú hasznosítására kerül sor, a 

kivitelezést megelőzően az ingatlanügyi hatóság engedélyét be kell szerezni. 

Engedélyest egyidejűleg a következőkről tájékoztatom:  

Jelen szakvélemény, illetve az eljáró hatóság által kiadott engedély az igénybevevőt törvényben 

foglalt jogkövetkezmények alól nem mentesíti.  

Egyéb, a kivitelezéssel kapcsolatos a termőföld más célú hasznosításával járó engedélyezési, 

jóváhagyási vagy tudomásulvételi eljárásban érdemi döntés a termőföld más célú hasznosításának 

engedélyezéséről szóló véglegessé vált ingatlanügyi hatósági határozat figyelembevételével 

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

eljárását felfüggeszti.  

Termőföld engedély nélküli igénybevétele esetén az eredeti állapotot helyre kell állítani, valamint 

földvédelmi bírságot kell fizetni. 

 

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

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

foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének vizsgálata tekintetében:  

 

5.1. A tevékenység megkezdése előtt az 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 (a továbbiakban: Eszr.) 11. § (1) bekezdésében felsorolt mellékletek 

benyújtásával külön eljárásban engedélyeztetnie kell az illetékes erdészeti hatóságnál. 

5.2. A munkálatok miatt szükséges fakitermelés előzetes bejelentésének a tervezett végrehajtás előtt 

legalább 21 nappal korábban meg kell történnie az Evt. 41. §, az Eszr. 8. §, továbbá az erdőről, az 

erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 28. § előírásai szerint. 
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6. bányászati szakkérdésben, így különösen az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a 

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

szempontjából: 

 

6.1. A Bányafelügyelet a szakkérdésben bányászati előírásokat nem tesz. 

 

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

tekintetében: 

 

7.1. Legkésőbb az építési engedélyezési eljárás megindításáig a tárgyi útszakaszoknak szerepelnie kell 

Bács-Kiskun Megye Területrendezési Tervében.  
 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/2727-2/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

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

út 45.) meghatalmazása alapján, az UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület) által készített és benyújtott „Az 53-54. 

sz. főutak, Soltvadkert elkerülő szakaszok előkészítése” c. környezeti hatástanulmány alapján a környezeti 

hatásvizsgálati eljárásban a területi vízügyi-vízvédelmi hatóság  

 

szakhatósági hozzájárulását az alábbi feltételekkel megadja: 

 

 az útfelületről lefolyó csapadékvizek felszíni befogadóba (csatornába) történő bevezetése előtt olaj 

leválasztó és hordalékfogó műtárgy beépítése szükséges, 

 

 ahol a tervezett elkerülő út nyomvonala a soltvadkerti üzemelő vízbázis hidrogeológiai "B" 

védőterületén érinti, ott a csapadékvíz hálózat kiépítése kizárólag csak vízzáróan burkolt árkokkal 

történhet, a védőterületen szikkasztani tilos. A vízzáróan kialakított csapadékvíz hálózattal 

összegyűjtött csapadékvizeket a védőterületről el kell vezetni. 

 

 a tervezett elkerülő úthoz, járulékos beruházásként kapcsolódó vízilétesítmények (csapadékvíz 

tisztítás és felszíni vízbe történő bevezetése, víziközmű rendszerek kiváltása, felszíni csatorna 

nyomvonal korrekció, stb) megvalósítása a vízügyi-vízvédelmi hatóság által kiadott vízjogi létesítési 

engedély alapján kezdhető meg. A vízjogi létesítési engedély kérelemhez csatolni kell a vízjogi 

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

3. sz. mellékletében meghatározott tartalmú engedélyezési tervdokumentációt, 

 

 a vízjogi engedélyezési tervek elkészítésénél figyelembe kell venni az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi 

Igazgatóság – mint a felszíni- és felszín alatti víztartók vagyonkezelőjének - vagyonkezelői 

nyilatkozatában foglaltakat, 

 

 a vízjogi engedély kérelmet és a tervdokumentációt elektronikus úton kell benyújtani a 

hatóságomhoz, 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

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

eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.” 
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2. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/3130-l/2019.ált. számú 

állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala fenti hivatkozási számú megkeresése 

alapján, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 

Budapest, Váci út 45., a továbbiakban: Ügyfél), „az 53-54. sz. főutak, Soltvadkert elkerülő szakasz 

előkészítése ” [53-54. sz. főutak, Soltvadkert elkerülő szakaszok, 2x1 forgalmi sávval, 12,0 m-es 

koronaszélességgel, a kapcsolódó létesítményekkel együtt (bekötőút, földutak, közmű-kiváltások]” tárgyú 

környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elbírálása ügyében indult környezetvédelmi hatásvizsgálati 

eljárásban a környezetvédelmi engedély megadásához, - az ipari baleseteknek és katasztrófáknak való 

kitettségből eredő várható hatások szakkérdésben -  katasztrófavédelmi szempontból 

 

h o z z á j á r u l o k. 

 

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

ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

* 

 

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

bejelentések, hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól. 

 

Az engedély érvényességi ideje: a véglegessé válástól számított 10 év.  

 

Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet 

továbbra is folytatni kívánja, az 1995. évi LIII. törvénynek a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit 

[1995. évi LIII. törvény 73-76. § és 78- 80. §] kell alkalmazni. 

 

A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság 

határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság 

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

intézkedési terv készítésére. 

 

A 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 1.200.000 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., KÜJ: 100 365 768, KTJ: 102 790 738, Cégjegyzék száma: 01-10-044180, Adószáma: 

11906522-2-41, hivatalos elektronikus elérhetősége: 11906522#cegkapu, rövidített elnevezése: NIF Zrt.)  

meghatalmazása alapján az UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(Székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület., hivatalos elektronikus elérhetősége: 

10867156#cegkapu, rövidített elnevezése: UVATERV Zrt.) 2019. június 27-én – „az 53-54. számú főutak, 

Soltvadkert elkerülő szakasz előkészítése” [53-54. számú főutak, Soltvadkert elkerülő szakaszok, 2x1 
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forgalmi sávval, 12,0 m-es koronaszélességgel, a kapcsolódó létesítményekkel együtt (bekötőút, földutak, 

közmű-kiváltások] tárgyú – a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti környezeti hatásvizsgálati 

dokumentáció elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál és kérte az eljárás lefolytatását, 

amely alapján 2019. június 28. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

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

országos közút építése (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) – szerint minősül, ezért a 

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

 

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

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

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

 

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

környezetvédelmi hatóság a környezethasználó kérelmére indítja meg. 

 

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

bekezdése szerint 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: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 8/A. § (1) bekezdés 

alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben 

foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Soltvadkert település 

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

 

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

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

(XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet 1.302. pont és 2. melléklet 9. pont alapján jelen 

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

számú melléklet 1.158. pont és 2. melléklet 9. pont alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő ügy. 
 

A BK-05/KTF/03632-6/2019. számú hiánypótlási felhívásra a NIF Zrt. meghatalmazása alapján eljáró 

UVATERV Zrt. igazolta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését, a befizetési bizonylat másolata 2019. 

július 8. napján érkezett hivatalunkhoz. 

 

A benyújtott dokumentációt érdemben megvizsgálva hivatalunk megállapította, hogy az hiányos, 

kiegészítésre szorul, ennek megfelelően BK-05/KTF/03632-16/2019. számon az alábbi pontokban foglaltak 

benyújtására hívta fel hatóságunk a kérelmező ügyfelet. 

„ 

1. Kérjük az alábbi érvényes szakértői jogosultságok benyújtását: 

 SZKV. Hulladékgazdálkodás 

 SZKV. Levegőtisztaság-védelem 

 SZKV. Víz- és földtani közeg védelem 

 SZKV. Zaj- és rezgésvédelem 

 SZTV. Élővilágvédelem 

 SZTjV. Tájvédelem 

 

2. Kérjük a korábban számba vett fő változatok részletes leírását, valamint azon okok megjelölését, 

amelyek alapján a 3. változat került elfogadásra. 

 

3. A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 4.9.3. fejezetében az üzemeltetési időszakra 

meghatározott hulladék keletkezésével járó műveletek és a 36. számú táblázatban feltüntetett, 

várhatóan keletkező főbb hulladékok nem feleltethetők meg egymásnak teljes mértékben. Kérjük a 

műveletek felsorolásának, valamint a táblázatnak a kiegészítését. 
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4. A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 38. számú táblázatában és 122. oldalán a létesítési 

fázisban a mobil WC-kben keletkező szennyvíz hulladékként kerül tárgyalásra. Kérjük a tárgyi részek 

felülvizsgálatát tekintettel arra, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. § (2) 

bekezdés a) pontja alapján a törvény hatálya a szennyvízre nem terjed ki. 

 

5. A jármű üzemeltetés és karbantartásból származó hulladékok 16 01-es főcsoportba történő 

besorolását kérjük a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 3. számú melléklet 7. 

pontjában foglalt útmutató alapján felülvizsgálni. 

 

6. A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 39. és 40. számú táblázataiban szerepeltett minden 

lehetséges befogadót kérünk felülvizsgálni és szükség szerint módosítani annak érdekében, hogy a 

táblázatban kizárólag olyan opcionálisan választható cégek kerüljenek felsorolásra, akikkel a 

kivitelező ténylegesen szerződhet a saját hatáskörében meghozott döntés alapján. A táblázatban 

szerepeltetnek olyan potenciális hulladék átvevőt, aki a táblázatban megnevezett hulladék alcsoport 

hulladékainak átvételére nem teljes körűen, illetve jelentős korlátozással jogosult. 

 

7. Kérjük a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 40. számú táblázatának kiegészítését a szöveges 

részben jelzett, de a táblázatban nem feltüntetett hulladékok származási helyével. 

 

8. Kérjük a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 124. oldalán a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

együttes rendelet 1. számú melléklete szerinti hulladékok hasznosítási lehetőségeinél a kitermelt 

talajra vonatkozóan leírtakat felülvizsgálni és módosítani/pontosítani kell tekintettel a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. § (3) bekezdés e) pontjára, valamint 2. § (4) bekezdésére. 

 

9. Kérjük a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 124. oldalán a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

együttes rendelet 1. számú melléklete szerinti hulladékok hasznosítási lehetőségeinél az épületek 

bontása során keletkező fa hulladékokra vonatkozóan leírtakat felülvizsgálni és 

módosítani/pontosítani kell tekintettel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 15. § (2) 

bekezdésére, valamint 9-10. §-aira.” 

 

A kérelmező ügyfél meghatalmazása alapján eljáró UVATERV Zrt. az előterjesztett dokumentációt 

természetvédelmi szempontból 2019. július 10-én, illetve a fent részletezett felhívásra 2019. július 22-én 

kiegészítette.  

 

* 

A tervezett beruházás 

 

A tervezett tevékenység célja 

Soltvadkert az 53. és az 54. számú II. rendű főutak közös szakasza mentén fekszik, ezek önálló forgalma 8-

10 ezer/nap. A belterületen átmenő forgalom jelenleg 10-12 ezer/nap, ami a természetes forgalomfejlődés 

következtében 2033-ra 13-16 ezer/nap értékre fog nőni az elvégzett forgalombecslés alapján. A tervezett 

elkerülő út célja az átmenő forgalom áthelyezése, ezzel csökkentve a lakosság zajterhelését és növelve a 

közlekedésbiztonságot. 

 

Vízszintes vonalvezetés 

Északi szakasz 

A nyomvonal az 53-54. számú főutak meglévő körforgalmának közelében indul és halad a főutak közös 

nyomvonalán az elkerülő út nyugati csomópontjáig, ami a déli szakasz tervezési szakaszának kezdete is. A 

csomópont után az út egy bal ívvel a vasút felé fordul, keresztezi az ex lege védett lápterületet, illetve 

különszintű műtárggyal a vasútvonalat. Ezt követően keleti irányba fordul, és szintben keresztezi a Vadkerti 

tóhoz vezető utat. A csomópontot követően az út jobbra fordul és keresztezi a meglévő 54. számú főutat, 

majd a termőterületek és a Hosszúvízhez kapcsolódó ökológiai folyosó határán halad tovább. A nyomvonal 

keresztezi az 5105. j. mellékutat és a VII/f csatornát, majd az 53. számú főúttal alkot csomópontot. A 

csomóponttól az út délnyugat irányban folytatódik, majd csatlakozik az elkerülő út déli szakaszához. 

A nyomvonal hossza: 9.465 m. 
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A tervezett nyomvonalat a 150. Budapest – Kelebia vasútvonal keresztezése után vissza kell kötni a 

településhez egy ~860 m hosszú bekötő úttal. 

 

Déli szakasz 

A nyomvonal az 53-54. számú főutak közös szakasza és az elkerülő északi szakasza alkotta csomópontból 

indul. Ezt követően két lápterület között halad, majd még jobban eltávolodik a vasútvonaltól és azzal közel 

párhuzamosan halad. A ~6+020 km szelvénynél az északi szakasszal alkot csomópontot, majd innen jobb 

ívvel csatlakozik a meglévő 53. számú főúthoz. 

A nyomvonal hossza: 6.490 m. 

 

Magassági vonalvezetés 

A tervezési terület síknak tekinthető, a tervezett kialakítás a terephez igazodva 1-2 m magas töltésen halad, a 

meglévő utak keresztezésének környezetében a jelenlegi magassági viszonyok a meghatározók. 

Az északi szakasz kétszer keresztezi a 150. Budapest – Kelebia vasútvonalat, a kialakítás során figyelembe 

kell venni, hogy a vasútvonalat a jövőben fejleszteni fogják, ezek alapján 6,5 m magas űrszelvény biztosítása 

szükséges. Az északi szakasz végcsomópontja helyszínrajzi és magassági adottságok miatt ~3,5 m magas 

töltésre kerül. 

 

Keresztmetszeti kialakítás 

A tervezett elkerülő utat II. rendű főútként, 2x1 forgalmi sávos kialakítással tervezik megvalósítani (90 km/h 

megengedett sebességgel): 

 forgalmi sáv szélessége 3,50 m; 

 burkolat szélessége 7,50 m; 

 padkaszélesség 2,50 m; 

 koronaszélesség 12,00 m. 

 

Csomópontok 

Az elkerülő út a keresztező közutakkal minden esetben szintbeni csomópontot alkot, ezek a következők: 

 53-54. számú főutak közös külterületi körforgalma (északi szakasz kezdőpontja); 

 Vadkerti-tó felé vezető út; 

 54. számú főút; 

 5405. j. út; 

 53. számú főút. 

A két szakasz egymással alkotott csomópontjai is szintbeni körforgalmú csomópontok. 

 

Tervezett földutak 

A beruházás során mintegy 9.000 m hosszan alakítanak ki földutakat, párhuzamos földutakat. Ezek azért 

szükségesek, mert biztosítani kell az ingatlanok megközelítését, azonban a közvetlen ingatlan-kiszolgálást 

kerülni kell. Földút-átvezetések II. rendű főút esetében egymástól 650-900 m-es távolságokban alakíthatóak 

ki. 

A párhuzamos földutak a főpálya vonalvezetését követve, a vízelvezető ároktól minimum 1,0 m-re haladnak, 

közel a terepszinten. Az átnézeti helyszínrajzon ezeket feltüntetették, azonban az engedélyezési terv 

készítése során helyük és hosszuk még kismértékben módosulhat.  

A tervezett földutak koronaszélessége 5,5 m, a pályaszerkezetük 20 cm M45 mechanikai stabilizáció, kivéve 

az átvezetéseknél, ahol 50 m hosszon burkolt pályaszerkezet kiépítése szükséges. 

 

Pihenőhelyek, üzemi létesítmények 

Az elkerülő úthoz kapcsolódóan nem létesül pihenőhely vagy üzemi létesítmény. Az útszakasz kezelését 

várhatóan a Magyar Közút Kht. Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának Kiskőrösi mérnöksége fogja ellátni. 

 

Műtárgyak 

Az elkerülő út északi szakaszán két műtárgyat alakítanak ki, mindkettő a 150. Budapest - Kelebia vasútvonal 

különszintű keresztezését biztosítja: 

 0+975 km szelvény, 

 10+050 km szelvény. 

A műtárgyak szelvényei tájékoztató jellegűek. 
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Tervezett nyomvonal továbbvezetésének ismertetése 

Elkerülő útról lévén szó továbbvezetés nincs, a tervezett létesítmény a meglevő közúthálózati elemekhez 

csatlakozik. 

 

Kapcsolódó közúti fejlesztések 

Az 53-54. számú főút szintbeni vasúti keresztezése megszűnik, ezért a közúti kapcsolat biztosítása érdekében 

az elkerülő utat a 150. Budapest – Kelebia vasútvonal keresztezése után vissza kell kötni a településhez egy 

~860 m hosszú bekötőúttal. 

Ennek nyomvonala jellemzően a meglevő földutak vízszintes és magassági vonalvezetését követi. 

A bekötőút 2x1 forgalmi sávos mellékút lesz (90 km/h megengedett sebességgel): 

 forgalmi sáv szélessége: 3,50 m; 

 burkolat szélessége: 7,50 m; 

 padkaszélesség: 2,00 m; 

 koronaszélesség: 11,00 m. 

 

A telepítés és működés megkezdésének várható időpontja 

Az elkerülő út tervezett forgalomba helyezésének időpontja 2022. vége. Ütemezett kiépítés esetében az 

északi szakasz építése valósul meg először. A tervezett elkerülő út kiépítése minimum 2 évet vesz igénybe. 

 

A beruházás területigénye 

A teljes elkerülő és a kapcsolódó bekötőút becsült terület-igénybevétele (a jelenleg is közúti közlekedésre 

szolgáló és a beruházás érdekében igénybeveendő területek összessége) ~66,95 ha. 

A szükséges kisajátításra vonatkozóan a tervezés későbbi fázisában kisajátítási terv készül a végleges 

útépítési és kapcsolódó tervek alapján. A nyomvonal becsült termőföld igénybevétele 52,68 ha (területigény 

78,7%-a). 

Terület felhasználási kategória 
Terület igénybevétel 

m
2
 % 

szántó 96.840 14,5 

rét 11.654 1,7 

legelő 103.712 15,5 

gyümölcsös 27.020 40 

szőlő 286.494 42,8 

fásított terület 440 0,1 

erdő 78.156 11,7 

árok 204 0,0 

csatorna 1.639 0,2 

gázfogadó 488 0,1 

anyaggödör 403 0,1 

közút 22.548 3,4 

út 27.900 4,2 

hulladékudvar 27 0,0 

kerékpárút 4.196 0,6 

lakóház 51 0,0 

nádas 638 0,1 

tanya 862 0,1 

telephely 1.031 0,2 

udvar 600 0,1 

vasút 4.609 0,7 

Összesen 669.512 100,0 

 

Építés főbb munkafolyamatai 

Régészeti feltárások, lőszermentesítés 
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A leletmentést a területileg illetékes múzeumok közvetlen megbízás alapján végzik. El kell végezni a terület 

lőszermentesítését a biztonságos munkavégzés érdekében. 

 

Fakivágás, bozótirtás 

Az előkészítő munkákhoz tartozik. 

 

Humuszleszedés 

A talajmechanikai szakvélemény alapján meghatározott vastagságig leszedik a humuszt. A vállalkozó által 

készíttetett humuszgazdálkodási terv figyelembe vétele mellett ennek egy részét deponálják, amit a 

későbbiekben a tereprendezési munkáknál felhasználnak. A felesleges mennyiséget el kell szállítani és 

mezőgazdasági területen, a terület tulajdonosával egyeztetve hasznosítani kell. 

 

Közműkiváltások és ellátó vezetékek építése 

A keresztező közműveket megfelelő nyomvonalra helyezik, valamint a vezetékek magassági korrekcióját 

elkészítik. Ellátó vezetékek esetében a csatlakozási ponttól közműt építenek a tervezett létesítményig. A 

közművekkel kapcsolatos építéseket a pálya építése előtt, vagy az építés ideje alatt végzik. 

 

Földmunka készítése 

A következő munkafolyamatokból áll: tereprendezés, földszállítás, terítés, tömörítés, árokkialakítás. A 

földszállítás tartalmazza a szükséges anyagmennyiség beszállítását, valamint a töltésépítésre alkalmatlan föld 

elszállítását lerakóhelyre. 

 

Burkolatépítés  

Az útalap építése, aszfaltozás. 

 

Egyéb műszaki létesítmények építése 

(Hídépítés), átereszek, árokburkolatok, forgalomtechnikai felfestések, korlátok, táblák elhelyezése. 

 

Füvesítés, növénytelepítés  

A befejező munkák közé tartozik, a végleges tereprendezés elkészülte után lehet teljes mértékben elvégezni. 

 

Anyagfelhasználás főbb mutatói 

A tervezett beruházás kivitelezése során az alábbi becsült mennyiségek várhatóak. 

 

Aszfaltmarás, m
3
 46 

Töltés, m
3
 580.800 

Bevágás, m
3
 800 

Humuszleszedés, m
3
 164.800 

Humuszolás, m
3
 28.500 

Homokos kavics, m
3
 42.400 

Ckt, m
3
 26.690 

Aszfalt, m
3
 24.140 

 

Üzemeltetés főbb munkafolyamatai 

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

tartalmazza. A szabályzat előírásainak megfelelően kell az út üzemeltetéséről és fenntartásáról gondoskodni. 

 

Az utak üzemeltetése során általában az alábbi munkafolyamatok adódnak: 

 Téli síkosság mentesítés – nedvesített vagy száraz síkosság mentesítés. 

 Kaszálás, árokkarbantartás – füves területeket a korona élen kívül legalább évente kétszer kell 

kaszálni, a korona élen belül pedig legalább évente négyszer. A gyomirtást a padkán és a 

kisajátításra kerülő területen általában alvállalkozó bevonásával végeztetik. 

 Az árok karbantartása részben a benövő növényzet és a hordalék eltávolítását, részben szemét, 

uszadék összegyűjtését jelenti. 
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 Burkolatfestés, korlátok, forgalomtechnikai berendezések karbantartása – elsősorban festést és 

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

után a berendezések mosása. 

 Műtárgyak karbantartása – ellenőrzés, javítás, korróziógátlás. 

 Hulladékok gyűjtése – a pálya mellett elszórt kommunális, és egyéb (időnként veszélyes) hulladékok 

összegyűjtése. 

 Növényzet gondozása – fák gondozása, sövényvágás. 

 

A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek 

A tervezés jelen fázisában nincs kijelölt anyagnyerő-hely, illetve ideiglenes vagy végleges lerakóhely, és a 

szállítási útvonalak sem ismertek. Ezen adatokat a kiviteli terv alapján készített organizációs terv fogja 

tartalmazni. 

 

A tárgyi útszakasz közelében az alábbi működési engedéllyel rendelkező bányák találhatóak: 

 Ágasegyháza I. - homok 

 Hajós I. - homok 

 Izsák I. - homok 

 Jánoshalma I. - homok 

 Jánoshalma II. - homok 

 Miske I. - homok. 

 

Jelen tervezési fázisban nem állnak rendelkezésre adatok az egyes bányák szállítási kapacitásáról, így 

elképzelhető, hogy ezektől eltérő bányákból, esetleg az építés miatt megnyitott célkitermelő-helyről kell a 

szállítást lebonyolítani. Tekintettel arra, hogy a területhez legközelebbi bányatelkek légvonalban is 30 km-

nél messzebb találhatóak, ezért az engedélyezési dokumentációban nem szerepelnek a lehetséges szállítási 

útvonalak, azokat az építés során a kiviteli terv alapján készített organizációs terv fogja tartalmazni. A 

szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy belterületet minimális mértékben érintsenek. 

 

A telepítéshez szükséges mederkorrekciók 

Az érintett csatornák összesen két helyen szorulnak korrekcióra. Az első mederkorrekcióra azért van 

szükség, mert a tárgyi nyomvonal területigénye érinti a vízfolyás területét. 

 

Keresztezett vízfolyás 
Mederkorrekció szelvénye 

Hossza Megjegyzés 
vízfolyás útpálya 

VII/f-csatorna 
2+822 fkm 5+100 km 820 m Nem érinti a nyomvonalat 

6+538 fkm 9+203 km 565 m Érinti a nyomvonalat 

 

Érintett közművek 

Előzetes adatok alapján az alábbi közműveket érinti a nyomvonal (a kiváltások szükségessége későbbi 

tervfázisban pontosodik): 

 

Északi szakasz 

−0+750 km szelvény Középfeszültségű elektromos vezeték 

−2+850 km szelvény Középfeszültségű elektromos vezeték 

−3+260 km szelvény Középfeszültségű elektromos vezeték (kiváltandó) 

−3+265 km szelvény Szennyvízvezeték (kiváltandó) 

−3+285 km szelvény Gázvezeték (kiváltandó) 

−3+275 km szelvény Ivóvízvezeték (kiváltandó) 

−5+700 km szelvény Kisfeszültségű elektromos vezeték (kiváltandó) 

−5+725 km szelvény Középfeszültségű elektromos vezeték (kiváltandó) 

−5+730 km szelvény Gázvezeték (kiváltandó) 

−8+540 km szelvény Középfeszültségű elektromos vezeték 

−8+900 km szelvény Nagyfeszültségű elektromos vezeték (kiváltandó) 

−8+990 km szelvény Középfeszültségű elektromos vezeték 

−10+315 km szelvény Középfeszültségű elektromos vezeték (kiváltandó) 
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Déli szakasz 

−1+690 km szelvény Gázvezeték 

−1+695 km szelvény Középfeszültségű elektromos vezeték 

−3+000 km szelvény Kisfeszültségű elektromos vezeték 

−3+600 - 3+900 km sz. Szennyvízvezeték (kiváltandó) 

−5+530 km szelvény Nagyfeszültségű elektromos vezeték 

−6+290 km szelvény Középfeszültségű elektromos vezeték (kiváltandó) 

 

* 

 

Várható környezeti hatások 

 

Országhatáron átterjedő hatások, hatásfolyamatok 

 

A legközelebbi országhatár mintegy 50 km-re található (Szerbia). 

 

A tervezett Soltvadkert elkerülőnek és a csatlakozó bekötőútnak nincs országhatáron átterjedő hatása egyik 

vizsgált környezeti elem tekintetében sem.  

 

Földtani közeg védelme 

 

A talaj szerkezetére gyakorolt hatás: 

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

altalajt érő terhelés (nyomás) eredményeként a talaj szerkezetében változás történik. A tervezett elkerülő út 

magassági nyomvonalvezetése alapján jellemzően 1-2 m, egyes szakaszokon 3,5 m magas töltésen vezet. A 

150. Budapest - Kelebia vasútvonal különszintű keresztezéseinél 9-11 m magas töltések szükségesek. A 

betervezett töltések magasságából kiindulva érdemi szerkezetváltozás nem várható, a töltések nyomóereje 

pedig csak az alatta lévő talajtestre van hatással, a környező területeken nem érzékelhető. A felvonulási 

területeken kisebb talajtömörödésre lehet számítani. 

 

A létesítmény hatásterületének lehatárolása: 

Közvetlen hatásterületnek a nyomvonal által igénybevett terület tekinthető, mely a kisajátítási terület 

nagyságával egyezik meg. Szélessége másodrendű főút esetében mintegy 30 m. További területfoglalással 

járnak az útcsatlakozások, csomópontok, földút- és mederkorrekciók. A kisajátítási területen belül érheti 

közvetlen hatás a talajt az építés stádiumában, és ezen a területen belül érheti közvetlen szennyezés havária 

esetén. A terület igénybevétel pontos meghatározása az engedélyezési tervek alapján lehetséges. A 

légszennyező anyagok kiülepedése tekinthető a talajra gyakorolt hatások közvetett hatásterületének. Területe 

megegyezik a levegőre vonatkozó teljes hatásterülettel, hiszen a talaj a levegőből, kiülepedés során 

szennyeződik. A közvetett hatásterületen továbbá a lefolyó csapadékvizekkel bemosódó felszíni 

szennyezések hatásai érvényesülhetnek. 

 

A létesítmény üzemének, üzemeltetésének hatása: 

Üzemelés során a talajt elsősorban a légszennyező anyagok bemosódásából érheti szennyezés. A tervezett 

létesítmény üzemének hatásai: 

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

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

− légköri száraz kiülepedés, 

− csapadékvízzel lemosódó szennyező anyagok. 

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

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

működés esetén ezek a légszennyező anyagok diffúz jelleggel csapódnak ki vagy a csapadékkal kerülnek le 

az útpályáról a padkába, illetve az árokba, ahol koncentrációjuk felhígul és ezért az út melletti területeken 

nem fejtenek ki jelentős hatást. 

Az üzemelés időszakában az illegális hulladékelhagyás, a nem megfelelő körülmények között gyűjtött, tárolt 

hulladék, a gondatlan karbantartási tevékenység, illetve a járművek nem megfelelő műszaki állapota 
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következtében alakulhat ki közvetlen szennyezés. Ebben az esetben elsősorban a padka és az árok 

környezetének talaja szennyeződhet, de közvetett hatásként – a talajvízmozgások következtében – nagyobb 

területeken is jelentkezhet. 

Az üzemeltetéshez felhasznált vegyszerek abban az esetben okozhatnak szennyezést, ha nem megfelelő 

koncentrációban/mennyiségben alkalmazzák őket. Az országos közutak menti szegélyek gyomtalanítására 

használt herbicidek használata csak nagyon kis sávot érint. Ugyanígy a sózó anyagok is csak egy keskeny 

sávban jelennek meg a vegetációs időszakon túl és az út menti árokban egyáltalán nem, vagy csak 

mikrogramm-mennyiségben mutathatóak ki. A só egy bizonyos idő után a csapadék hatására felhígul, és nem 

akkumulálódik a talajban, így problémát gyakorlatilag csak a hosszú távú hatásuk okozhat.  

A fentiek alapján a tervezett útfejlesztés az érintett földtani közegre és termőföldekre jelentős hatással 

várhatóan nem jár. 

 

A beruházás építési fázisának hatása: 

Az építés hatása a talajra a felvonulás területfoglalásával, a földmunkák nagyságrendjével, a munkagépek 

mozgásával (talajtömörödés), az üzemanyag-feltöltéssel, a szállítással, valamint a veszélyes anyagok 

tárolásával és a hulladék elhelyezéssel függ össze. A talaj tömörödésének mértéke függ a gépek tömegétől és 

a talaj nedvességtartalmától is. A tömörödés akár évekre csökkentheti a talaj termőképességét, a 

talajszerkezet sérülése lerontja a vízgazdálkodási képességet, ezért szükséges az építkezés befejezése után a 

talajt rekultiválni. 

 

Építés hatásterülete: 

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

Közvetett hatásterület a szállítási útvonalak környezete, ahol a talaj vagy talajvíz szennyeződhet, illetve az 

építési terület tágabb környezete. 

 

A felhagyás hatása: 

A tervezett elkerülő út és a kapcsolódó közúti létesítmények megszüntetése térségi jelentőségük miatt nem 

valószínűsíthető. Esetleges felhagyás esetén a forgalomból származó szennyezések talajra és földtani 

közegre gyakorolt negatív hatása megszűnik. 

A bontás és a rekultiváció esetén az építésnél is leírt, csekély mértékű időszakos hatások várhatóak, ezek 

közül megemlítendő a területfoglalás hatása, azonban ez is időszakos jellegű. A bontás és a rekultiváció 

befejeztével az eredeti talajállapot állhat vissza. A felhagyásra, bontásra vonatkozó és esetlegesen szükséges 

intézkedések megegyeznek az építésre vonatkozókkal. 

 

Havária esetek vizsgálata: 

A rendkívüli esetek alkalmával a szennyezés az útpadkát, az útpálya közvetlen környezetét érinti. A 

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

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

Kárelhárítással az útpályára kerülő ilyen jellegű szennyezések biztonságosan kezelhetők és a veszélyesség 

megszüntethető. A haváriás szennyezések lokalizálása érdekében a védelem módját a szennyezés volumene 

és a szennyező anyagok tulajdonságai alapján kell meghatározni. Haváriákra vonatkozóan a közvetlen 

hatásterület többnyire nem lépi túl a kisajátítási határt. 

 

Összefoglaló értékelés: 

A tervezett elkerülő út jellemzően mezőgazdasági területeken halad keresztül, ezek kedvezőtlen 

termékenységi besorolásúak, de szőlőtermelésre alkalmasak. Az út északi szakasza kisebb, a déli szakasza 

nagyobb mértékben érint erózió-defláció érzékeny területet. A tervezett fejlesztés talajra és földtani közegre 

gyakorolt hatása nem jelentős. A kifogástalan műszaki állapotú géppark és a korszerű építéstechnológia, az 

előirányzott műszaki megoldások, valamint a termőföld-, környezet- és természetvédelemre vonatkozó 

jogszabályok és előírások betartása mellett a tervezett közlekedési létesítmény kivitelezése és 

üzeme/üzemeltetése a talaj szennyezését várhatóan nem okozza. 

 

Javasolt hatáscsökkentő intézkedések: 

Továbbtervezésre vonatkozó javaslatok: 

A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 1. § (1) 

bekezdés d) pontja értelmében a 400 m
2
 -t meghaladó területigényű beruházások esetén a humuszos 
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termőréteg mentéséhez talajvédelmi terv készítése szükséges. Ennek alapján humuszgazdálkodási tervet kell 

készíteni és az illetékes hatóság jóváhagyását meg kell szerezni. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján a megvalósuló nyomvonal által igénybe vett 

mezőgazdasági területek végleges, illetve a felvonulási útvonalak, raktározási területek időleges művelés 

alóli kivonásához a területileg illetékes földhivataltól kell engedélyt kérni. Az engedélyezési eljárásba az 

illetékes növény- és talajvédelmi igazgatóságokat be kell vonni. A kivitelezés az érintett termőföldek és 

erdőterületek más célú, végleges hasznosítását engedélyező, jogerős határozat birtokában kezdhető meg. 

 

Építésre vonatkozó javaslatok: 

A földmunkákat úgy kell végezni, hogy a csapadék- és egyéb víz a földműben és környezetében kárt ne 

okozzon. 

 

Törekedni kell arra, hogy a kivitelezés során a felvonulási területek a művelés alatt álló területekből a 

kevésbé értékeset vegyék igénybe, azt is a lehető legkisebb mértékben és minél rövidebb ideig. Az ideiglenes 

igénybevételt követően a területet helyre kell állítani. Az esetleges talajszennyezés elkerülése érdekében az 

építést műszakilag kifogástalan, megfelelően karbantartott és ellenőrzött gépekkel kell végezni. Amennyiben 

a gépek esetleges meghibásodásából eredően szennyezés következik be, úgy a szennyezés megszüntetésről, a 

kár elhárításáról, a szennyezőanyag elhelyezéséről és ártalmatlanításáról haladéktalanul gondoskodni kell. A 

szennyezetté vált talajjal kapcsolatban be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

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

 

Környezetszennyezés esetén értesíteni kell az illetékes környezetvédelmi hatóságot is. Az építéskor 

keletkező hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes tárolóit, valamint a földmunkagépek üzemanyag-tárolóit 

megfelelően kell kijelölni és kialakítani. Az ideiglenes, veszélyes hulladéktárolók kialakításához szigetelő 

lemezt (pl. polietilén fólia) kell alkalmazni, különösen a szennyeződésre érzékeny területeken. Az építés 

során lenyesett, felhasználható humuszos termőréteget az építés ideje alatt elkülönítetten kell tárolni, 

gondoskodva a termőföldről szóló 2007. évi CXXIX. törvény és az MSZ 21476: 1998 (A talaj termőréteg-

védelmének követelményei földmunkák végzésekor) előírásainak betartásáról. Visszaterítésig meg kell óvni 

a humuszt a kiszáradástól (locsolással) és gyommentesen kell tartani. 

 

A deponált humuszt a kialakuló új rézsűfelületekre kell visszateríteni. A rézsűket kiporzás és erózió ellen 

gyepesítéssel kell védeni. A kivitelezéshez csak érvényes hatósági engedély alapján kitermelt ásványi 

nyersanyag használható fel. Mobil WC-k alkalmazása esetén gondoskodni kell a kommunális szennyvíz 

elszállításáról. 

 

Üzemeltetésre vonatkozó javaslatok: 

Az üzemeltetési tevékenységet a környezet szennyezését kizáró módon kell végezni, nem okozhat a földtani 

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

méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVMEÜM- FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) 

szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségromlást. 

A terület érzékenységére való tekintettel a talaj megóvása érdekében az üzemeltető kidolgozott tervvel kell, 

hogy rendelkezzen az esetleges havária eseményekre vonatkozóan. A tervnek tartalmaznia kell, hogy baleset 

esetén a burkolatról, vagy a szennyeződött területről le-, vagy elfolyó szennyező anyag terjedését, talajba 

szivárgását hogyan akadályozza meg, illetve csökkenti a minimumra. A síkosság-mentesítés káros hatásainak 

csökkentése céljából az időjárási viszonyoknak megfelelő fajtájú és mennyiségű síkosság mentesítő szert 

szükséges kiszórni. A téli síkosság-mentesítés során a klorid tartalmú szerek mellőzését javasolják. 

 

Monitoring javaslatok: 

A földtani közeg védelme szempontjából nem tervezik ellenőrző mérések végzését. 

 

Természetvédelem 

A dokumentációban foglaltak alapján a megjelölt nyomvonalváltozatok közül a tervzsűri a 3.b1 változat 

mellett döntött, ennek értelmében táj- és természetvédelmi szempontból ezen nyomvonalváltozatra 

vonatkozóan részletezi a benyújtott dokumentáció a természeti környezetre vonatkozó hatásokat. 
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A tervezett nyomvonal északi szakasza, a 0+770 és 0+920 km szelvények között (Soltvadkert 013/37 hrsz.-ú 

ingatlan) ex lege védett láp területén halad keresztül, amely a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdése szerint törvény erejénél fogva országos jelentőségű 

védett természeti területnek minősül. 

 

A Tvt. 23. § (3) bekezdés d) pontja da) és db) alpontjai alapján a láp olyan földterület, amely tartósan, vagy 

időszakosan víz hatásának kitett, illetőleg amelynek talaja időszakosan vízzel telített, és amelynek jelentős 

részén lápi életközösség, illetve lápi élő szervezetek találhatók, vagy talaját változó kifejlődésű 

tőzegtartalom, illetve tőzegképződési folyamatok jellemzik. 

 

Az érintett Soltvadkert 013/37 hrsz.-ú ingatlan szerepel a Vidékfejlesztési Értesítő LXII. évfolyam 1. 

számában megjelent, az ex lege lápi és szikes tavi védettséggel érintett területekről szóló vidékfejlesztési 

miniszteri közleményben a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található egyedi 

hatósági határozattal történő lehatárolásra váró ex lege védett láppal érintett ingatlanok helyrajzi számos 

listájában. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 1274-4/2019. iktatási számú kezelői nyilatkozatában 

foglaltak alapján az érintett terület megfelel az ex lege láp törvényben rögzített kritériumainak, így országos 

jelentőségű természeti területnek minősül. 

 

Továbbá ezen érintett lápterület a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 

2018. évi CXXXIX. törvény (a  továbbiakban: MTrT.) 3/1. mellékletében meghatározott nemzeti ökológiai 

hálózat eleme (magterület) is egyben. 

 

A fentiek mellett a tervezett nyomvonal párhuzamosan a Hosszú-víz megnevezésű vizes élőhellyel halad.  

A Hosszú-víz tekintetében a nyomvonal határos a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság által nyilvántartott 

természeti területével (természetközeli élőhely), amely egyben az MTrT. 3/1. melléklete alapján ökológiai 

hálózat magterületeként is funkcionál. 

 

I.  

A dokumentációhoz csatolt természetvédelmi szakértői munkarész az alábbiakat állapítja meg: 

A vizsgálat során a nyomvonalat több vizsgálati helyre osztotta.  

 

1. helyszín: ex lege védett lápterület: 

Nagy részét kompakt nádas mocsár tölti ki, a lápi jellegű foltok rejtettebbek. Délnyugati szegélyét egy 

keskeny kékperjés láprét kíséri. 

A területen 6 védett denevér-faj (közönséges törpedenevér, fehérszélű törpedenevér, rőt koraidenevér, 

közönséges- és hegyesorrú denevérfajok, vízi denevér, szoprán törpedenevér) jelenlétét mutatták ki, 

amelyek vadászterületként és telelő/pihenőhelyként használják a vizes élőhelyet, valamint a közeli, idős 

nyárfákból álló puhafás ligetet. 

Az érintett területen továbbá 34 helyben költő madárfajt detektáltak, amelyek közül csak 5 faj nem áll 

természetvédelmi oltalom alatt. A fajszám és a viszonylag kis terület alapján a lápterület jelentős 

fészkelőhelynek minősíthető. 

A vizes területen kétéltű- és hüllőfajokat is kimutattak, összegyedszámuk ezres nagyságrendű. Ezen csoport 

minden tagja védett faj. 

A területbejáráskor felvett védett botanikai adatok: mocsári kosbor (8-10 tő), kisfészkű aszat (legalább 25 

tő), homoki árvalányhaj (25 m hosszan és 5 m szélességben lazán nőtt). 

A területen regisztrált mocsári kosbor állomány, kékperjések, cinege- és rekettyefüzesek, kiterjedt 

zsombékosok alátámasztják az ex lege láp védelmi státuszt. A vizsgált terület nagyobb része értékes élőhely, 

több védett növénynek termőhelye.  

Az egyenesszárnyú fauna felmérése során a védett imádkozó sáska, a védett sisakos sáska került elő. 

A rovarok közül a terület lepkefaunáját mérték fel részletesebben. Összesen 128 fajt detektáltak, közülük 

egy a védett faj. Ezek jelentős része jól tükrözi a terület élőhelyi jellegét (pl. nádrontómoly). 

 

2. helyszín: ex lege láptól ÉK-re lévő terület. 

Korábban egyöntetűen parlagnak minősített, részben gyepes terület. A terepbejárások során 

bebizonyosodott, hogy jobb állapotú homoki gyepek, illetve jellegzetes nyáras-borókás élőhelyi foltok is 

találhatók benne. 
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Ezen területen több helyben fészkelő védett madárfajt figyeltek meg. Detektálták a Magyarországon ritkább 

fajnak számító homoki gyík jelentős állományát, valamint a botanikai felmérések során több védett 

növényfajt is találtak (homoki imola, kései szegfű, homoki árvalányhaj-tömeges). 

 

3. helyszín: Hosszú-víz menti magterület, természeti terület. 

Hosszan elnyúló mocsárréti-lápréti vegetáció, amelyet a tervezett létesítés közvetlenül nem veszélyeztet. A 

délnyugat felöl erre vándorló kétéltűek átvezetését átereszekkel biztosítják. 

 

4. helyszín: Soltvadkert DK-i részén 

Elkerített magánterület, melyen belül erősen legeltetett homoki gyepes foltok is találhatóak. 

Természetvédelmi értéke nem jelentős, azonban védett növényfajok itt is előfordulnak (homoki 

báránypirosító, mocsári kosbor, kisfészkű aszat). 

 

5. helyszín: Soltvadkert D-i részén 

Meglehetősen elhanyagolt, eredete bizonytalan, feltehetően korábbi szántóföld után maradt parlag vagy 

elgyomosodó gyepterület. Természetvédelmi jelentősége csekély, de védett fajokat itt is detektáltak (homoki 

báránypirosító, homoki imola, homoki árvalányhaj). 

A lepkefauna felmérését itt is elvégezték, 71 fajt detektáltak, melyek között védett faj nem volt. 

 

A nyomvonal kialakításánál a Hosszú-víz nevű vízfolyás medrében két ponton is mederkorrekció fog 

megvalósulni. A tervezett mederkorrekciókkal természetvédelmi érdekek nem sérülnek. Az új 

mederszakaszok rézsűjét/partját minimum 3 évig tervezik ellenőrizni, hogy a megtelepedő inváziós gyomok 

terjedését megakadályozzák. 

 

A kompenzációs terület kapcsán a természetvédelmi kiegészítő munkarész homoki gyep kialakítását 

preferálja, tekintettel arra, hogy a kijelölt terület átformálása lápi-mocsári élőhellyé jelentős földmunkával 

járna, mivel a terület korábban homoki élőhelyként funkcionált. Köztes megoldásként a központi buckatető 

gyep-megtartó regeneráló kezelését és az alacsonyabb térszínek talajvízszintjének megemelését javasolja. 

 

II. 

Tekintettel arra, hogy a kérelmezett tevékenység a kezelésében lévő területeket és védett természeti értékeket 

érint, az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. §-ára 

– hivatalunk a 2019. július 3-án kelt, BK-05/KTF/03632-9/2019. számú levelével a tervezett tevékenységre 

vonatkozó nyilatkozata iránt megkereste a területileg illetékes természetvédelmi kezelő Kiskunsági Nemzeti 

Park Igazgatóságot, valamint tájékoztatta az eljárás megindításáról és a közmeghallgatás tartásáról. 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az ügyre vonatkozó kezelői nyilatkozatát 1276-4/2019. iktatási 

számon megküldte hivatalunknak. 

 

A 1276-4/2019. iktatási számú kezelői nyilatkozatban foglaltak szerint: 

„A KNPI a tárgyi fejlesztéssel kapcsolatos, 2019. június 20-án tartott egyeztetésre 1276-2/2019. 

iktatószámon megküldött természetvédelmi kezelői véleményében az alábbiakat javasolta: 

A nyomvonallal érintett Soltvadkert 013/37 hrsz-ú ingatlan szerepel a Vidékfejlesztési Értesítő LXII. 

évfolyam 1. számában megjelent, az ex lege lápi és szikes tavi védettséggel érintett területekről szóló 

vidékfejlesztési miniszteri közleményben a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 

található, egyedi hatósági határozattal történő lehatárolásra váró ex lege védett láppal érintett ingatlanok 

helyrajzi számos listájában. 

A KNPI rendelkezésére álló biotikai adatok és az aktuális terepi felmérések eredményei alapján 

megállapítható, hogy a tárgyi terület a fajkészlete alapján megfelel az ex lege láp törvényben rögzített 

kritériumainak, így az országos jelentőségű természetvédelmi területnek minősül. Továbbá a déli oldalon egy 

nem túl nagy kiterjedésű kékperjés láprét húzódik, ami közösségi jelentőségű élőhely (Natura 2000 jelölő 

élőhely). 

[…] 

Kárenyhítő intézkedésként a KNPI javasolja, hogy a vasút északi oldalán ex lege védettségű 

lápterületekkel határos területeken (Soltvadkert 014/36 „a” alrészlete és a Soltvadkert 014/35 „a” 
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alrészlete) vizes élőhely létrehozása történjen meg, a jelenleg tényleges művelés alatt nem álló 

szántóterületek lemélyítésével (vízzáró réteget meg nem sértő sekély kotrással). 

A feltárt rekonstruálható területeket a kivitelezés során a Nemzeti Park ajánlása szerint kell kialakítani, 

szakfelügyelet biztosítása mellett. Az élőhely rekonstrukciót úgy kell megvalósítani, hogy az ökológiai 

átjárhatóság a beruházás megvalósulása után is biztosított legyen. 

A nyomvonallal párhuzamosan futó, Hosszú-víz elnevezésű vizes élőhely esetén a kétéltű mozgás jelentős, 

ezért itt ökológiai átjárók elhelyezése szükséges a vizes élőhely teljes hosszában, fix terelő betonelemekkel, 

valamint megfelelő méretezésű, felülvilágítóval ellátott átereszekkel; a természetvédelmi kezelővel egyeztetett 

módon. A beépítés (kivitelezés) után monitoringra és rendszeres karbantartásra szükség lesz. 

A KNPI javasolja, hogy a fent részletezett kárenyhítő intézkedések (mint javasolt hatáscsökkentő 

intézkedések) részletesebben kerüljenek kifejtésre a KHV 3.5 pontjában. 

A KNPI a benyújtott környezeti hatástanulmány 4.5.3. pontjában részletezett kárenyhítő intézkedésekkel 

kapcsolatban a fent hivatkozott kezelői véleményt is figyelembe véve az alábbi észrevételeket teszi: 

Élőhely-rekonstrukció: 

A KNPI a tervezett élőhely-rekonstrukció esetében elfogadja, hogy a részlettervek a tervezés későbbi 

fázisában kerüljenek kidolgozásra. 

Ökológiai átjárók: 

A KNPI a fennálló szakmai tapasztalatok (KEHOP projekt keretében megvalósult természetvédelmi 

célú beruházás) és szakirodalmi adatok alapján a Hosszú-víz elnevezésű vizes élőhellyel párhuzamosan 

vezető, mintegy 2 km-es útszakasz esetében az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkező kétéltű átjárók 

kialakítását tartja elfogadhatónak: 

 Minimum 100 cm-es átereszek beépítése szükséges felülvilágító aknával, folyamatos terelőfal 

kialakításával mindkét oldalon. Az átereszeket (alagutakat) egymástól legfeljebb 160 m-re lehet telepíteni a 

szakasz teljes hosszán, a terelőfal magasságának minimum 40 cm-nek kell lennie. A terelő rendszer esetében 

a KNPI a hosszú élettartamú, a legkisebb karbantartást igénylő műszaki megoldásokat támogatja (beton 

vagy polimer beton anyagú elemes terelőrendszer). 

 Igazgatóságunk javasolja, hogy kerüljön rögzítésre, hogy a részletszinten kidolgozott kárenyhítő 

intézkedések a kiviteli tervek (engedélyezési tervanyag) részét képezzék.” 

 

 

A NIF Zrt. meghatalmazása alapján az UVATERV Zrt. a 2019. június 27-én előterjesztett dokumentációt 

2019. július 10-én természetvédelmi szempontból, illetve hatóságunk hiánypótlási felhívására, 2019. július 

22-én, kiegészítette. 

 

Tekintettel a dokumentáció természetvédelmi szempontú kiegészítésére hatóságunk a 2019. július 23-án kelt, 

BK-05/KTF/03632-29/2019. számú levelével ismételten megkereste a Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatóságot, hogy a 1276-4/2019. számú kezelői nyilatkozatukban foglaltakat fenntartják e. 

 

A fenti számú, ismételt megkeresésre a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 1276-6/2019. iktatási 

számon az alábbi kezelői nyilatkozatot adta: 

„A természetvédelmi kiegészítés munkarész szerint a tervezett kárenyhítő intézkedések részeként 

megvalósítandó élőhely-rekonstrukció helyszíne a KNPI megítélése szerint megfelelő, a javasolt 

beavatkozás (homoki és lápi jellegű élőhelyek helyreállítása) természetvédelmi szempontból támogatható. 

A KNPI a 1276-4/2019. számon tett természetvédelmi kezelői nyilatkozatában foglaltakat a tervezett 

beruházással kapcsolatban továbbra is fenntartja.” 

 

A rendelkezésre álló információkat, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság véleményét figyelembe 

véve, a tervezett beruházás a rendelkező részben előírtak betartásával táj-és természetvédelmi szempontból 

támogatható. 

 

Hulladékgazdálkodás 

 

Létesítés: 

A tervezett nyomvonal 100 méteres környezetében a helyszíni bejárás során a tervező érdemi mennyiségben 

elhagyott hulladékot vagy hulladéklerakót nem talált. A megvalósításhoz kapcsolódóan a kisajátítási 

területen belül a területet az esetlegesen elhagyott hulladékoktól megtisztítják. 
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A létesítés során lakóépület bontás várhatóan nem szükséges, kizárólag meglévő utak és egyéb létesítmények 

bontására, átépítésére kerül sor a tervezett út területigénye miatt. 

A kivitelezés során keletkező nem veszélyes hulladékok és várható mennyiségük, ahol becsülhető: 

 

Hulladék azonosító kódja Hulladék megnevezése 
Keletkező 

mennyiség (tonna) 

17 05 04 
föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 

03-tól 
1.117 

17 05 06 
kotrási meddő, amely különbözik a 

17 05 05-től 

17 01 01 beton 3.640 

17 03 02 
bitumen keverék, amely különbözik a 

17 03 01-től 
2.436 

17 02 01 fa 1 

17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 

2,5 

17 04 02 alumínium 

17 04 03 ólom 

17 04 04 cink 

17 04 05 vas és acél 

17 04 06 ón 

17 04 07 fémkeverék 

17 04 11 kábel, amely különbözik a 17 04 10-től 

17 02 03 műanyag 0,2 

17 09 04 

kevert építési-bontási hulladék, amely 

különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 

17 09 03-tól 

0,5 

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék nem becsülhető 

13 01 hidraulika olaj hulladéka nem becsülhető 

13 02 motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék nem becsülhető 

15 01 
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan 

gyűjtött települési csomagolási hulladékot) 
nem becsülhető 

19 12 04 műanyag és gumi nem becsülhető 

20 01 40 fémek nem becsülhető 

 

A keletkező építési és bontási hulladékok mennyisége várhatóan meghaladja az építési és bontási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben rögzített 

küszöbértéket. 

A kivitelezés során az építkezések dolgozói létszámától függő mennyiségben (fajlagosan 

3 liter/fő/nap) képződő kommunális hulladék (20 03 01) gyűjtése a környezet szennyezését kizáró módon, 

műanyag zsákokba történik.  

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

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégeknek történő átadásig üzemi gyűjtőhelyen történő 

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

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

hulladék, csomagolóanyag hulladék, bontási hulladék egy része). 

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

szennyezetlen talajt helyben, a beruházáshoz kapcsolódó rekultiváció során felhasználják. A fel nem használt 

mennyiséget a területről elszállítják. A kitermelt és helyben nem felhasznált talajfelesleget az önkormányzat 

által kijelölt helyen lerakják, amennyiben az a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Ht.) 8. §-a szerint mellékterméknek tekinthető, egyebekben a kitermelés helyén besorolják a 

hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint és hulladékként arra végleges 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szakcégnek átadják. A munkálatok során kitermelt, építési-

bontási hulladékkal kevert vagy egyéb módon szennyezett talaj hulladéknak minősül és a fentiek szerint 

besorolják majd átadják arra végleges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szakcégnek. 
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A kivitelezés során keletkező veszélyes hulladékok és származási helyük: 

Hulladék megnevezése Hulladék azonosító kódja Hulladék származási helye 

veszélyes anyagokat tartalmazó 

föld és kövek 17 05 03* 

rendkívüli eseményt követő 

kármentesítés során történő 

talajkitermelés 

egyéb hidraulikaolaj 

13 01 13* 

vezetékek, tartályok sérülése 

során elfolyó szennyezőanyag 

felfogása kármentő tálcával 

motor-, hajtómű- és kenőolaj 

hulladék 
13 02 

repedések következtében 

fellépő csepegések felfogása 

olaj-víz szeparátorokból származó 

iszap 
13 05 02* 

olaj-víz szeparátorokból 

származó iszap 

veszélyes anyagokkal szennyezett 

abszorbensek, szűrőanyagok 

(ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), 

törlőkendők, védőruházat 

15 02 02* 

esetelegesen bekövetkező 

kármentesítés során a 

szennyezés terjedésének 

megakadályozása; karbantartás 

veszélyes anyagokat maradékként 

tartalmazó vagy azokkal 

szennyezett csomagolási hulladék 

15 01 10* olajos flakonok 

azbesztet tartalmazó építőanyag 17 06 05* építmény bontás 

 

A veszélyes hulladékokkal összefüggő tevékenységeket a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

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

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

 

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

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

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

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

és megnevezés). A létesítés során a gyűjtött hulladék ideiglenes tárolására az építésvezetőség területén 

alakítják ki a hulladéktároló helyet. 

 

Közvetlen hatásterület a kisajátítási határon belüli terület és az ideiglenesen igénybe vett felvonulási 

területek, ahol a hulladék keletkezik és gyűjtik. 

Közvetett hatásterületet a hulladék elszállításával és elhelyezésével érintett útvonal és terület jelenti. 

 

Üzemelés: 

Az üzemeltetés során kis mennyiségű nem veszélyes és veszélyes hulladék keletkezésével egyaránt lehet 

számolni, amik a következő műveletekből származhatnak: 

- útszerelvények (korlátok, oszlopok) karbantartása (festése, mosása) (15 01 10*, 15 01 11*); 

- munkagépek és gépjárművek karbantartása, javítása (13 02 06*, 15 02 02*); 

- útfelület javítás (17 03 02); 

- burkolattisztítás (20 03 03); 

- az utat szegélyező zöldfelület gondozása (20 02 01, 15 01 10*); 

- elütött állati tetemek eltávolítása (02 01 02); 

- tisztító műtárgyak karbantartása (13 05 02*); 

- esetlegesen bekövetkező havária események (balesetek) kezelése; 

- az út környezetének tisztántartása: helytelen utas magatartásból származó elhagyott hulladék 

eltávolítása (20 03 01). 

 

Az üzemeltetés során keletkező hulladékok mennyisége a tervezés jelen fázisában nem volt kalkulálható. 

Az üzemeltetés fázisában a karbantartásból, fenntartásból, használatból származó hulladékok gyűjtési 

gyakorisága és módja elsősorban a keletkező hulladéktól és annak keletkezési ütemétől függ. 
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Mindennemű – várhatóan kis mennyiségben keletkező – veszélyes hulladék a gyűjtést követően a képződés 

helyéről közvetlenül az arra érvényes engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz kerül elszállíttatásra, 

átadásra. A gyűjtést a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint végzik. A gyűjtés arra kijelölt helyen, a hulladék fizikai, 

kémiai jellegének megfelelően, a környezet és az emberi egészség veszélyeztetését, szennyezését és 

károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjtik. A gyűjtőedényzetet úgy választják meg, hogy az adott 

hulladék típus fizikai és kémiai hatásainak ellenálljon, kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. 

Az edényzeteket feliratozzák (hulladékazonosító kód és megnevezés). Annak elszállítását szállítási lappal 

dokumentálják. 

Az út menti zöldfelület karbantartása során keletkező kaszálék nem minősül hulladéknak, helyben hagyható. 

A nem veszélyes hulladéknak minősülő növényi hulladékokat elsősorban komposztálásra, energetikai célra 

hasznosítják, és csak másodsorban ártalmatlanítják lerakással. 

Az úthasználók helytelen magatartásából fakadóan keletkező és az út mentén elhagyott 20 03 01 azonosító 

kódszámú hulladékot műanyag zsákokba gyűjtik és ártalmatlanítás céljából hulladéklerakóba időszakosan 

(szükség szerint) elszállítja az üzemeltető vagy a vele szerződésben álló szolgáltató. A hulladék köztes, 

átmeneti tárolására a mérnökség telephelyén kerülhet sor. 

 

Közvetlen hatásterület a kisajátítási határon belül a létesítmény területe, ahol a hulladék keletkezik és 

gyűjtik. 

Közvetett hatásterületet a hulladék elszállításával, valamint az ideiglenes és a végleges elhelyezésével 

érintett útvonal és terület jelenti. Az útpálya mellett keletkező hulladékot – elsősorban a veszélyes hulladékot 

– az üzemeltető (a kezelést ellátó mérnökség) telephelyén működő üzemi gyűjtőhelyre szállítja be, így a 

kezelést ellátó mérnökség telepe is a közvetett hatásterület részeként kezelendő. 

 

Levegővédelem 

Az út építési munkái során részben a szállításokhoz, anyagmozgatáshoz kapcsolódóan várhatók a 

levegőminőséget befolyásoló hatások. Az építés hatásai átmeneti jellegűek, az épített nyomvonalszakaszra, 

és az ahhoz kapcsolódó szállítási útvonalakra terjednek ki. 

Üzemelés közben az úton zajló forgalomban működő belsőégésű motorok okoznak levegőszennyezést. A 

folyamatos oszloppá összeálló forgalom vonalszerű szennyezőforrásnak tekinthető. Az üzemelés hatását a 

forgalmi körülmények, a járművek emissziói és a terjedési viszonyok együttesen határozzák meg. 

 

Létesítmény hatása, hatásterülete: 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. § értelmében főút tengelyétől mért 25 m-

en belül nem lehet és nem helyezhető el lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális 

és igazgatási épület, ezért a tervezett elkerülő útra vonatkozóan a tengelytől mért 25 m-re határozták meg a 

szennyezőanyagok koncentrációértékeit. A számítások szerint a határértékek ebben a távolságban már 

teljesülnek, 10 m-re sincs már túllépés. A jogszabályban megadott 25 m-es távolságon belül három helyen 

találhatóak épületek: 

 

− lakóépület az északi szakasz 2+100 km szelvénye térségében, nincs használatban, 

− 3 gazdasági épület az északi szakasz 9+400 km szelvényénél, a hulladékudvarhoz tartoznak, 

− 4 lakóépület Selymes városrészen, a déli szakasz 7+300 – 7+400 km szelvényei között. Utóbbi helyszínen 

csatlakozik be a tervezett út a meglevő 53. számú főútba, tehát ezek az épületek jelenleg is egy főút 

tengelyétől mért 25 m-es sávon belül találhatóak. 

 

A helyhez kötött diffúz forrásra vonatkozó előírás alapján határolták le az elkerülő út hatásterületét. Az 

"egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10 %-ánál nagyobb" feltétel az egyes 

szakaszok esetében 11-206 m távolságban teljesül.  

 

Elkerülő út szakaszai 

Közvetlen 

hatásterület távolsága 

(m) 

Északi szakasz 

53. számú főút - Nyugati 

elválási csp. 
206 

Nyugati elválási csp. - Új 100 
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bekötőút 

Új bekötőút - Bajcsy-Zs. u. 15 

Bajcsy-Zs. u. - 54. számú főút 15 

54. számú főút - 5405. j. út 11 

5405. j. út - 53. számú főút 18 

53. számú főút - Déli elválási 

csp. 
63 

Déli szakasz 

Nyugati elválási csp. - Déli 

elválási csp. 
23 

Déli elválási csp. - 53. számú 

főút 
107 

Új bekötőút 
szaki elkerülő út - Soltvadkert 

városhatár 
44 

 

A tervezett elkerülő út forgalmat von el a belterületi útszakaszokról, így hatása kedvező az érintett lakosság 

számára. A várható értékek a távlati "Nélküle" esethez (nem épül meg az elkerülő) képest 40-60 %-kal 

visszaesnek, ami már érezhető javulást eredményezhet a levegőminőségében. Jelentős, azaz 25 %-ot 

meghaladó forgalomnövekedés nem jelentkezik a beruházás következtében az érintett útszakaszokon. 

 

Építés: 

Az építés során várható légszennyezési hatások előzetes becslésére csak az anyagnyerő helyek, 

keverőtelepek, az építést végzők gépparkjának ismeretében van mód. Ehhez a vizsgálathoz szükség van az 

organizációs tervre, amit közvetlenül a kivitelezés előtt készítenek el. 

A burkolati rétegeket elsődlegesen keverőtelepeken állítják elő, melyek önálló légszennyező hatással bírnak. 

A telephelyek külön engedélyezési eljárás során kaphatnak létesítési engedélyt. 

A legnagyobb járműmozgással járó építési művelet a földmű építése. A földmunkák során a környezet 

porterhelésének átmeneti növekedésével kell számolni. Az itt képződő por nagy szemcseátmérőjű és az 

építési terület 50-70 m-es területén kiülepedik. A települések és épületek közelében kiemelten fontos a 

porszennyezés minimalizálása, ennek leggyakrabban alkalmazott módszere a rendszeres locsolás. A földmű-

építés ártalmait az anyagnyerő helyek nyomvonal közeli megválasztásával és a szállítási útvonalak lakott 

területeket elkerülő kijelölésével lehet csökkenteni. Ahol megoldható, ott a nyomvonalon történő szállítás 

javasolt.  

Az építkezés légszennyezéssel terhelt területei várhatóan megegyeznek az építkezés és felvonulás 

területeivel, illetve ezek közvetlen környezetével. A tapasztalatok alapján megfelelő munkaütemezéssel és 

munkafegyelemmel a lakott területek határérték feletti terhelése elkerülhető. A hatás átmeneti és az üzembe 

helyezés után megszűnik. 

 

Beszállítás: 

Javasolt a tervezési terület közelében található bányák igénybevétele, azonban a Kivitelező természetesen 

választhat más anyagnyerő-helyet is. Amennyiben védendő épületek közelében történik a beszállítás, az 

átmeneti zavaró hatás csökkentése érdekében kerülni kell a napnyugta utáni és napkelte előtti közúti 

szállítást és gondoskodni kell a kiporzás elleni védelemről.  

 

Létesítmény felhagyása: 

Az elkerülő út üzemelési ideje várhatóan több évtized, megszüntetése nem valószínűsíthető. Esetleges 

felhagyás esetén a forgalom a nyomvonalon megszűnik és az útpályát, a kapcsolódó műtárgyakat nem 

használják tovább. A felhagyás ezek elbontását, valamint rekultivációs munkálatokat jelent, ezek 

levegőminőségre gyakorolt hatásai hasonlóak az építési fázishoz. 

 

Építésre vonatkozó javaslatok: 

Az építés alatti levegőszennyezés átmeneti, a tapasztalatok alapján nem jelentős, az üzembehelyezést 

követően megszűnik. Lakóterületek környezetében a technológiai fegyelem, a meteorológiai körülmények 

figyelembevétele elengedhetetlen a porszennyezés minimalizálása érdekében. A napnyugta utáni és napkelte 

előtti közúti szállítást kerülni kell a lakott/üdülőterületek térségében. Az építőanyag szállítása során a 

kiporzás elkerülése érdekében a járművek leponyvázása szükséges. Az építést végző gépek és berendezések 
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telephelyeit a nyomvonalhoz minél közelebb kell (a lakott területektől távol javasoljuk) kijelölni. A földmű 

építésének ártalmait az anyagnyerő helyek nyomvonal közeli megválasztásával és a szállítási útvonalak 

lakott területeket elkerülő kijelölésével lehet csökkenteni. A szállításra használt útvonalakat és a deponált 

földanyagot újrafelhasználásig a kiporzás elleni védelem érdekében rendszeres időközökben locsolni kell. A 

rézsűket – a kiporzás csökkentése céljából – javasolt minél hamarabb füvesíteni. Hulladékot égetni tilos! 

 

Éghajlatváltozással kapcsolatos hatások: 

A közlekedési létesítmények a szélsőséges időjárási eseményektől károsodnak leginkább: viharos szél, 

intenzív csapadék, hőhullámok. A sérülékenység vizsgálat alapján a tervezett létesítmény szempontjából 

potenciálisan jelentős fizikai hatással elsősorban a napsugárzás, a szélsőséges hőmérsékleti értékek 

megjelenése, a belvizek és erdőtüzek vannak, továbbá a szélerózió-veszély következtében a porviharok 

jelentenek magas kockázatot. Ugyanakkor az adaptációs intézkedések megfelelő megválasztásával a 

tervezett létesítmény ellenálló lesz az éghajlat kedvezőtlenebb irányba történő változásával szemben. 

A kivitelezési munkák során a főút építés esetében 794 t CO2 eq./km kibocsátással számolva a 15,9 km 

hosszú Soltvadkert elkerülő út kiépítése során mintegy 12.625 t CO2 eq. kibocsátás jelentkezik. Az 

útszakaszokra kiszámolt napi futásteljesítmények és a kibocsátási értékek alapján 2033-ban a beruházás 

nélküli állapotban a meglevő úthálózaton haladó forgalom éves CO2 kibocsátása ~ 15.500 t, a megvalósulás 

következtében kialakuló forgalom okozta emisszió pedig ~ 16.850 t. A két érték különbözete adja a 

beruházás eredményezte CO2-kibocsátás 2033. évi értékét, mely ~ 1.350 t. 

A burkolt felületek kompenzálására javasolt a rendelkezésre álló területeken minél nagyobb növényállomány 

telepítése, melyre a csomópontok környezetében adódhat több lehetőség. Az építés során a meglévő 

növényzet védelmét biztosítani kell. Az üzemeltetés fázisában gondoskodni kell a növényzet ápolásáról, 

fenntartásáról. 

A kivitelezés során az elérhető legjobb technikának megfelelő intézkedések megtételével a lehető legkisebb 

mértékűre kell csökkenteni a légszennyező anyagok kibocsátását. Ez alacsony fogyasztású és káros anyag 

kibocsátású munkagépek, illetve szállítójárművek használatával biztosítható. Továbbá az építési területen 

belüli anyagmozgatások minimalizálása érdekében az építési területen belüli átgondolt logisztika kialakítása 

szükséges. Az anyagbeszállítások során a szükséges anyagok lehető legközelebbi forrásból történő 

szállításával biztosítható a legalacsonyabb üvegházhatású gáz kibocsátás. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

Kivitelezési munkákat kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) végeznek. A vonalas építési 

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

végzik a munkát. 1-1 szakaszon a végzett gépesített összmunka feltehetőleg nem lesz több fél évnél. 

Az útvonal leginkább gazdasági, mezőgazdasági és erdő területeket érint, elszórtan tanyaépületek 

találhatóak. Az elkerülő utat az összefüggő lakott területtől távol vezetik el.  

Az út üzemelése során a becsült távlati forgalom esetén (2033.) teljesülnek a legközelebbi zajtól védendő 

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

együttes rendelet 3. számú mellékletében foglalt határértékek. 

 

* 

 

Előírásainkat a következő jogszabályi helyek indokolják: 

 

Földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása (1-6. pont) 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 1995. évi LIII. törvény) 6. § (1) bekezdése 

tartalmazza. 

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

21.) Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) 

szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A földtani 

közegre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-

EüM-FVM együttes rendelet 1. és 3. számú melléklete számszerűsíti. 

A műszaki védelem kialakítását a 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

írtuk elő. 
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A talaj szerkezetének védelme érdekében az út csúszásmentesítéséhez környezetbarát anyagokat kell 

használni.  

 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások indokolása (7-18. pont) 

A rendelkező rész 7. pont szerinti előírás a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: 

Ht.) 4 §-án alapul. 

A rendelkező rész 8. pontjában foglalt előírást a Ht. 63. § (1) bekezdése, 12. § (4) bekezdése, 31. § (2) és (5) 

bekezdései és a 7. § (1) bekezdése alapján írta elő hivatalunk.  

A rendelkező rész 9. pontjában foglalt előírás a Ht. 7. §-án alapszik. 

A rendelkező rész 10-12. pontjaiban foglalt előírásokat a Ht. 1 § (1) bekezdés 23. pontja, 1. § (3) bekezdés e) 

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

A szociális szennyvíz tekintetében a rendelkező rész 13. pontjában foglalt előírást a Ht. 1. § (2) bekezdés a) 

pontja alapján állapítottuk meg. 

A veszélyes hulladékok vonatkozásában a rendelkező rész 14. pontjában tett előírás a veszélyes hulladékkal 

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

Ht. 56. § (1) bekezdésén alapul. 

A hulladék gyűjtőhelyek vonatkozásában a rendelkező rész 15. pontjában foglalt előírást az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) 

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

A rendelkező rész 16. pontjában foglalt előírás a Ht 31. § (1) bekezdésén alapul. 

A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírást a rendelkező rész 17. pontjában a Ht. 

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

A nyilvántartások és bizonylatok megőrzési idejére vonatkozó, a rendelkező rész 18. pontja szerinti előírás a 

Ht. 65. § (4) bekezdésén alapul. 

 

Természetvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása (19-29. pont) 

A fentebb hivatkozott védett fajok a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett 

barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és 

állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet alapján minősülnek Magyarországon védett 

fajnak. 

 

A Tvt. alapján:  

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

élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. 

 9. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, 

gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a 

biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni. 

 17. § (1) bekezdése alapján 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) bekezdése alapján a természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely 

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

 31. §-a szerint tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi 

célokkal ellentétesen megváltoztatni. 

 35. § (1) bekezdés b) pontja szerint gondoskodni kell a vadon élő szervezetek, életközösségeik, a 

biológiai sokféleség fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a 

talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről; 

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

elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása; 

 42. § (2) bekezdés 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. 
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Hatóságunk a természetvédelmi kezelő szerv illetékes természetvédelmi őrének értesítését a 71/2015. (III. 

30.) Korm. rendelet 37. § aa) pontja alapján írta elő. 

 

Az MTrT. 25. § (4) bekezdése szerint az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és 

energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek 

fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki 

megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

 

A természetvédelmi engedélyezésre vonatkozóan: 

A Tvt.38. § (1) bekezdés alapján védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges 

különösen  

b) a gyep feltöréséhez, felújításához, felülvetéséhez, öntözéséhez, legeltetéshez, kaszáláshoz; 

c) a terület helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához; 

d) termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld művelési ágának a 

megváltoztatásához; 

e) az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn 

lévő fa kivágásához, telepítéséhez; 

f) nád és más vízinövényzet égetéséhez, irtásához, aratásához, gyep- és parlagterület, tarló és szalma 

égetéséhez, valamint - a kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével - erdőterületen tűz gyújtásához; 

j) járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez 

szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó – külön jogszabályokban erre feljogosított – személyek 

járművei kivételével. 

 

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indokolása (30-34. pont): 

Hivatalunk a levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 26. § (2) és 28. § (2) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével határozta meg. 

 

Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása (35-36. pont): 

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

rendelet hatálya alá tartozik.  

A benyújtott dokumentáció alapján, az út üzemelése során a becsült távlati forgalom esetén (2033.) 

teljesülnek a legközelebbi zajtól védendő épületeknél a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú mellékletében foglalt határértékek, ezért az 

üzemelésnek zajvédelmi akadálya nincs. 

A legközelebbi zajtól védendő épületeknél zajvizsgálattal szükséges a benyújtott dokumentáció számításait 

pontosítani.   

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi 

követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet, vagy végeztethet, illetve 

mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.  

Az elvégzett zajvizsgálatokról készült jegyzőkönyvekhez csatolni kell az aktuális forgalmi adatokat. 

 

Az alábbi helyrajzi számokra vonatkozóan kell az előírt zajvizsgálatokat elvégezni:  

 

Északi szakasz: Soltvadkert 09/89, 013/62, 054/40, 0108/94, 0108/105, 0108/145, 0214/23, 0458/76, 

0458/118, 0468/2, 0218/23, 0396/57 hrsz.; 

 

Déli szakasz: Soltvadkert 0299/103, 0342/28, 0394/59 hrsz. 

 

* 

 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) 

bekezdés alapján történt.  

 

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 
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Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

Szakmai álláspontomban előírt feltételeket az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 3. § ac), valamint a 4. § (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatáskörébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. 

(VI.12.) EMMI rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 14-21. és 28-29.§-ban, a 

munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 6-8.§-ban, a 

környezeti zaj- és rezgésterhelési határérték megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet 5. 

és 7. § figyelembevételével, továbbá a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében megállapított 

közegészségügyi, környezet-egészségügyi vonatkozású követelmények betartását írtam elő. 

 

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

 

Szakmai álláspontomat a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével, és az 5 számú melléklet I. táblázat 3. pontjában meghatározott szakkérdésekre 

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

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1), 5. §, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése és 1. számú melléklete alapján adtam meg. 

                     

2. Az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

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) bekezdése 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. 

 

Az Örökségvédelmi Hatóság adatai szerint a 2019. 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) bek. 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). 

  

Az Örökségvédelmi Hatóság illetékességét a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 1. mellékletének 3. pontja 

állapítja meg. 

 

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve 

az 5. számú melléklet I. táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a 68/2018. (IV. 9.) Korm. 

rendelet 88. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe.  

 

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

indokolása: 

 

A benyújtott dokumentumok alapján a módosított és kiegészített környezeti hatásvizsgálat dokumentáció 

elfogadásához talajvédelmi szempontokat figyelembe véve hozzájárulunk. 

 

A Talajvédelmi Hatóság illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet) 14. 

§ (4) bekezdés, a hatáskörét az 52. § állapítja meg. 
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A talajvédelmi szakkérdésben történő közreműködés a Rendelet 28 § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet 

I. táblázat B oszlop szerint történik. 

 

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

vizsgálata:  

 

A megküldött dokumentációk alapján megállapítható, hogy a tervezett nyomvonal termőföldnek minősülő 

földrészleteket is érint. A rendelkezésre álló adatok alapján a tervezett beruházás kivitelezése termőföld 

végleges más célú hasznosításával jár. 

 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 2. § 19. pontja alapján 

termőföldnek minősül: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-

nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési 

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

 

A Tfvt. 9. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a termőföld más célú hasznosításának minősül a termőföld 

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

hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik; a Tfvt. 10. § (1) bekezdése szerint 

termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani. 

 

Jelen esetben a tervezett beruházás kivitelezése során más célú hasznosítás történik, termőföldnek minősülő 

földrészletek felhasználására is sor kerül. 

 

A benyújtott tervek szerinti kivitelezés csak véglegessé vált földhivatali engedély birtokában kezdhető meg. 

A beruházás földvédelmi szempontból helyhez kötött beruházásának minősül, a megmaradó, szomszédos 

termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a létesítmény lényegesen nem akadályozza, a beruházás 

megvalósítása földvédelmi szempontból méltányolható, ezért a szakvéleményt a rendelkező rész szerinti 

feltétellel megadtam. 

 

A szakvéleményt a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, az 5. számú melléklet I. táblázat 7. 

sora, valamint a Tfvt. 2. § 5., 15., 19. pontjai, a 7., 8., 8/A. §-a alapján, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 

3. §-a szerinti eljárásához adtam ki. Kikötésem, valamint tájékoztatásom a Tfvt. 10. § (1), (3) bekezdésein, a 

16. § (7) bekezdésén, a 24. § (1) bekezdésén alapul. Az Ingatlanügyi Hatóság kijelölését a 383/2016. (XII.2.) 

Korm. rendelet 36. § c) pontja, illetékességét a 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja 

állapítja meg. 

 

5. Az erdészeti szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

Az érintett erdőterületek igénybevétele erdészeti hatósági szempontok szerint engedélyezhető. 

 

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.  

 

https://uj.jogtar.hu/
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Szakkérdés vizsgálatát a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet I/6. 

pont alapján végeztem, hatáskörömet és illetékességemet a 383/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 11. § (1) 

bekezdése és 2. melléklete szerint állapítottam meg. 

 

6. A bányászati szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

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

nyersanyag lelőhelyet, működő bányát nem érint. A környezeti hatástanulmányban a földtani környezet 

leírása részletesen kidolgozott. 

 

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

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

folyamán ásványi nyersanyag kitermelés valósul meg azután bányajáradékot kell fizetni. 

 

A Bányafelügyelet a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. számú melléklet I.8. 

pontja alapján adta meg a szakkérdés megválaszolására irányuló nyilatkozatát szakkérdésben. 

 

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

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

 

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

indokolása: 

 

A rendelkezésre álló „53-54. sz. főutak, Soltvadkert elkerülő szakaszok környezeti hatástanulmány” 

megnevezésű 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. 

 

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 

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

szabályairól szóló 218/2009. (X. 06.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 218/2009. (X. 06.) Korm. rendelet) 7. 

melléklet II. A) 1.2.2.1. pontja alapján tárgyi útszakaszok térségi jelentőségű elemnek minősülnek, 

melyet a 218/2009. (X. 06.) Korm. rendelet alapján a megyei területrendezési tervekben, így Bács-Kiskun 

Megye Területrendezési Tervében is  szerepeltetni kell. 

Bács-Kiskun Megye Területrendezési Tervét áttekintve megállapítottam, hogy a tárgyi nyomvonalat e 

dokumentum nem ábrázolja teljes egészében, így a területrendezési tervekkel való összhang nem 

biztosított. 

Fenti összhang biztosítása két módon valósulhat meg: vagy az érintett területrendezési tervek 

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

továbbiakban: 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti területrendezési hatósági 

eljárás lefolytatásával.  

Szakmai véleményem a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet I. fejezet 9. pontjában lévő 

szakkérdésen alapult.  

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

működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás 24. § (3) bekezdése, valamint a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjének II.2.3. pontja és 1. melléklet III.1.4. i) pontja alapján adtam 

ki.  

 

* 

 

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

indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
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531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- 

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

pontjában (iparbiztonság) meghatározott szakkérdések tekintetében kerestem meg. 

 

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

Hatósági Osztály (vízügy-vízvédelem) és a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(iparbiztonság) szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben, a „Szakhatósági állásfoglalások” 

fejezetben előírtam.  

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/2727-2/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

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

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky Endre krt 2.) a BK-05/KTF/03632-7/2019. iktatószámú 

megkeresésében a területi vízügyi- vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte az „53-54. sz. 

főutak, Soltvadkert elkerülő szakaszok előkészítése” tárgyában indult környezeti hatásvizsgálati eljárásban.  

 

A tervezett beruházás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

szóló 345/2012. (XII.6.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés, 1. sz. melléklet 1.302. pontja és 2. sz. melléklet 

9. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy, valamint az 1. § (2) bekezdés, 1/a. 

számú melléklet 1.158. pont és 2. melléklet 9. pont alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő ügy. 

 

A területi vízügyi/vízvédelmi hatóság az elektronikusan csatolt dokumentáció alapján az alábbiakat 

állapította meg: 

 

Az engedélykérő alapadatai 

 Név:   NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt 

 Székhely:  1134 Budapest, Váci út 45. 

 Cégjegyzékszám: 01-10-044180 

 Statisztikai számjel: 11906522-4211-114-01 

 Levelezési cím: 1439 Budapest Pf.: 695 

 

A tervbe vett tevékenység célja 

Soltvadkert az 53. és az 54. sz. II. rendű főutak közös szakasza mentén fekszik, ezek önálló forgalma 8-10e 

E/nap. A belterületen átmenő forgalom jelenleg 10-12e E/nap, ami a természetes forgalomfejlődés 

következtében 2033-ra 13-16e E/nap értékre fog nőni az elvégzett forgalombecslés alapján.  

A tervezett elkerülő célja ennek az átmenő forgalomnak az áthelyezése a belterületről a város külterületére 

és ezáltal az érintett lakosság zajterhelésének csökkentése, a város levegőminőségének javítása, a 

közlekedésbiztonság növelése. 

 

A kérelem tárgya: 

53-54. sz. főutak, Soltvadkert elkerülő szakaszok, 2x1 forgalmi sávval, 12,0 m-es koronaszélességgel, a 

kapcsolódó létesítményekkel együtt (bekötőút, földutak, közmű-kiváltások). 

 

Nyomvonal: 

Északi szakasz 

A nyomvonal az 53-54. sz. főutak meglévő körforgalmának közelében indul és halad a főutak közös 

nyomvonalán az elkerülő nyugati csomópontjáig (ezen a kb. 500 m hosszú szakaszon nem történik érdemi 

beavatkozás), ami a déli szakasz tervezési szakaszának kezdete is. 

A csomópont után az út egy bal ívvel a vasút felé fordul, keresztezi az ex lege védett lápterületet, ill. külön 

szintű műtárggyal a vasútvonalat. Ezt követően keleti irányba fordul, és szintben keresztezi a Vadkerti tóhoz 
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vezető utat. A csomópontot követően az út jobbra fordul és keresztezi a meglévő 54. sz. főutat, majd a 

termőterületek és a Hosszúvízhez kapcsolódó ökológiai folyosó határán halad tovább. A nyomvonal 

keresztezi az 5105. j. mellékutat és a VII/f csatornát, majd az 53. sz. főúttal alkot csomópontot. A 

csomóponttól az út délnyugat irányban folytatódik, majd csatlakozik az elkerülő déli szakaszához. 

A nyomvonal hossza: 9465 m. 

A tervezett nyomvonalat a 150. Budapest – Kelebia vasútvonal keresztezése után vissza kell kötni a 

településhez egy ~860 m hosszú bekötő úttal. 

 

Déli szakasz 

A nyomvonal az 53-54. sz. főutak közös szakasza és az elkerülő északi szakasza alkotta csomópontból indul. 

Ezt követően két lápterület között halad, majd még jobban eltávolodik a vasútvonaltól és azzal közel 

párhuzamosan halad. A ~6+020 km szelvénynél az északi szakasszal alkot csomópontot, majd innen jobb 

ívvel csatlakozik a meglévő 53. sz. főúthoz. 

A nyomvonal hossza: 6490 m. 

 

Nyílt felszínű csatornakeresztezések: 

Az útépítéssel érintett felszíni csatornák összesen két helyen szorulnak mederkorrekcióra. Az első 

mederkorrekcióra azért van szükség, mert a tárgyi nyomvonal területigénye érinti a vízfolyás területét. 

 

Keresztezett vízfolyás Keresztezés helye Tervezett műtárgy 

VII/c. csatorna 0+056 cskm 

(északi szakasz) 

Kerethíd 

(2*2 m) 

VII/f. csatorna 9+203 cskm 

(északi szakasz 

Kerethíd 

(2*2 m) 

 

Érintett víziközművek 

Az alábbi víziközműveket érinti a nyomvonal, amiknek kiváltásáról gondoskodni kell: 

Északi szakasz 

− 3+265 km sz. Szennyvízvezeték 

− 3+275 km sz. Ivóvízvezeték 

Déli szakasz 

− 3+600 - 3+900 km sz. Szennyvízvezeték 

 

Az egyes közművek szelvényei az engedélyezési tervek készítése során pontosításra kerülnek. 

 

 

Szakkérdések vizsgálata 
 

Vízellátás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás: 

Az építési területen a vízellátás várhatóan tartálykocsikkal történik, a dolgozók számára mobil WC-k 

kerülnek kihelyezésre, az ezekből származó kommunális szennyvíz szállítása tengelyen történik, így nem 

szennyezi sem a felszín alatti, sem a felszíni vizeket. 

 

 

Felszíni vizek védelme: 

Az építés során vízminőség-változás a felszíni lefolyó vizek tekintetében csapadékos időszakban léphet fel, 

amikor is a burkolatlan, fedetlen földfelületnél a felületi erózió következtében talajlemosódás 

valószínűsíthető. A lemosódás miatt megnő a befogadók lebegőanyag terhelése, amely kismértékű 

feliszapolódást okozhat. 

A mederben történő munkavégzés a vízmozgás átmeneti korlátozásával járhat. 

 

Az út üzeme elsősorban a vízfolyások vízminőségére gyakorol hatást. Ezek a hatások a légszennyező anyagok 

kicsapódásából, az alkatrészek kopásából, a kicsöpögő üzemanyagból származhatnak. Koncentrált terhelést 

a csapadék által lemosott szennyezés okozhat, ennek megelőzésére hordalék- és könnyűfolyadék-leválasztó 

berendezés kerül megtervezésre. 
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A téli síkosság-mentesítés következtében megnövekedett sókoncentráció jelentkezhet a vízfolyásokban. 

Nagyobb hozamú vízfolyások esetében a hígulás nagyobb mértékű, ahol viszont kis vízhozamú vízfolyásokba 

folyik el a csapadékvíz, ott kedvezőtlenebb lehet a hatás. A hatás időben a hóolvadás utáni időszakra 

korlátozódik, az év többi időszakában sószennyezéssel a vízfolyásokban nem kell számolni. 

 

Az útfelületre hulló, és onnan levezetésre kerülő csapadékvíz hatása a felszíni lefolyási viszonyok 

módosulásában jelentkezik. A megjelenő burkolt felület a vízháztartásban is változásokat okozhat. A 

beszivárgás a pálya alatti területen lecsökken, ezáltal az útpályára hulló csapadék szinte teljesen felszíni 

vízként az árokrendszerben fog megjelenni. 

 

Havária esetekben a vízfolyásokat közvetlenül érheti szennyezés, melyet elsősorban kárelhárítás keretében 

lehet lokálizálni és megszüntetni. Havária esetén a hatás több tényezőtől függ; ilyen a vízfolyás vízhozama, a 

meder állapota, valamint a vízfolyás medrének esésviszonya. A szennyezés tározókba, ill. vízfolyásokba 

jutásának megakadályozását a befogadó vízfolyás elé helyezett tisztító-hordalékfogó műtárgyakkal lehet 

biztosítani. 

 

Felszín alatti vizek védelme 

A kivitelezési időszak negatív hatásait az út és a kapcsolódó létesítményeinek területfoglalása, a földmunkák 

nagyságrendje, a talajtömörödés - és ezáltal a talajvíz áramlási viszonyainak lehetséges változása -, az 

üzemanyag feltöltés, a veszélyes anyagok tárolása, a szállítás, ill. a fokozottan, valamint kiemelten érzékeny 

területek és vízbázisok érintettsége jelentik. 

 

A felszín alatti víz terhelése az út működése során a csapadékvizekkel lemosódó szennyezőanyagokra 

korlátozódik. A területen túlnyomóan nagy vízáteresztő- és víznyelő-képességű homoktalajok találhatók, 

azonban a kutatási, vizsgálati eredmények alapján a szennyezőanyag - megfelelő talajadottságok és 

árokkiképzés esetén – rövid úton lebomlik és nem éri el a felszín alatti vizet. 

Egy esetlegesen bekövetkező havária esemény a földtani közeg útján közvetetten, illetve a felszíni vizek 

közvetítésével érheti el a felszín alatti vizeket 

 

A közlekedési létesítmények üzemeltetése során a téli időszakban lehet számítani sózásra síkosság-

mentesítési célzattal. Általánosságban elmondható, hogy a talajvízbe jutó kloridion talajvíz-szennyeződést 

okozhat, amennyiben nem megfelelően kerül megválasztásra a kiszórt só mennyisége (túlsózás). A túlsózás 

esetén az esetlegesen felhalmozódó sómennyiség megváltoztathatja a talaj pH értékét és tápanyag 

összetételét, a talaj szikesedését idézheti elő, valamint rossz vízvezetésű talajokon a növényzet károsodását 

okozhatja. Fokozottan érzékeny 

területeken a sóhatás a terület élővilágára potenciális veszélyforrást jelent. Ennek kockázatát jelentős 

mértékben csökkenti, hogy e károsító hatás viszonylag rövid ideig, és jellemzően az út tengelyétől számított 

10-15 m-es sávon belül jelentkezik, az út szélétől távolodva csökkenő koncentrációban. 

 

A tevékenységet (építés, üzemeltetés, bontás) a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell 

végezni, hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg 

állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM 

együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó 

minőségromlást. 

A síkosság-mentesítés káros hatásainak csökkentése céljából az időjárási viszonyoknak megfelelő fajtájú, és 

mennyiségű síkosság mentesítő szert szükséges kiszórni. A téli síkosság-mentesítés során javasolt a klorid 

tartalmú szerek mellőzése. 

 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. 

(XII. 25.) KvVM rendelet alapján Soltvadkert érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik. 

Ugyanakkor a megkerülő úttal érintett terület egy része a Soltvadkert városi vízmű hidrogeológiai 

védőövezet "B" zónájának védőidom felszíni vetületeinek érintése miatt a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

2. számú melléklet 1. pont a) alpontja alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny 

területnek minősül. 
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Vízbázisra gyakorolt hatás 

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség –mint vízügyi hatóság- az 

5926-2/2008. számú határozatával jelölte ki Soltvadkert Város Vízmű üzemelő vízbázis belső, és 

hidrogeológia „B” védőövezeteit. 

A nyomvonal két helyen keresztezi felszín alatti vízbázis hidrogeológiai "B" védőterületét.  

A távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 

18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján egyéb út építése vízzáróan burkolt csapadékvízárok-

rendszerrel a „B” védőövezeten nincs korlátozva. 

Az előbbiek miatt az érintett a szakaszokon a lehulló csapadékvizek burkolt árkokba kerülnek bevezetésre, 

majd a domborzati viszonyokat követve olyan területre, ahol lehetőség szerint tározó árkok, valamint 

vízzáróan burkolt párologtató medence kerül kialakításra.  

A tervezett beruházás meglévő vízbázisra gyakorolt hatása elhegyagolható. 

 

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv megfelelőség 

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

főcsatorna alegységet érinti. A tervezési alegység öt vízrendszerének csatornái többnyire a belvizek 

levezetését szolgálják. Természetes víztest az alegység területén nincs. A tervezési területen található két 

időszakos vízfolyás víztest integrált állapota mérsékelt, ill. gyenge. 

Soltvadkert elkerülő út megvalósítása, majd üzemelése a KHV-ben kifejtett műszaki megoldások fényében a 

vizek kémiai, fizikai és mennyiségi állapotát várhatóan nem befolyásolja negatívan, így a VKI irányelveivel 

nem ellenkezik. 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

Az úttöltéses szakaszainak mindkét oldalán szinte teljes hosszban talpárok épül, amelynek feladata egyrészt 

az útpályáról lefolyó, másrészt a terepen az útpálya felé gravitáló felszíni vizek összegyűjtése, elvezetése, 

valamint az út elválasztása a környező területektől. Az útpályára lehullott és onnan lefolyó vizeket két 

oldalon a forgalmi sáv szélére épített külső vízvezető szegélyek gyűjtik össze. 

A csapadékvizek füvesített földmedrű árkokba kerülnek. A talpárkokat a vízfolyásokba történő csatlakozás 

környezetében, valamint csatorna- és rézsűsurrantó bekötéseknél, párhuzamos átereszek elő- és utómedrénél 

burkolni kell. 

A tervezett nyomvonal keresztezi a meglévő VII/f és VII/c jelű csatornákat. A lefolyó 

vizek befogadójaként ezek a vízfolyások kerülnek felhasználásra azokon a szakaszokon, ahol lehetséges. Ahol 

természetes befogadó túl messze van, ott kétoldali, föld anyagú tározó-szikkasztó árkok kerülnek kialakításra. 

 

A nyomvonal két helyen keresztezi felszín alatti vízbázis hidrogeológiai "B" védőterületét.  

Ezeken a szakaszokon a lehulló csapadékvizek burkolt árkokba kerülnek bevezetésre, majd a domborzati 

viszonyokat követve olyan területre, ahol lehetőség szerint tározó árkok, valamint vízzáróan burkolt 

párologtató medence kerül kialakításra. A burkolt árkokat szintén vízzáró kivitelben kell kialakítani. A 

vízfolyásokba történő bevezetéseknél hordalék- és könnyűfolyadékleválasztó berendezés került betervezésre a 

terület vízbázisának fokozott védelme érdekében. A bevezetés előtt és után 5-5 méterrel, valamint az útpálya 

alatti átvezetéseknél a medret burkolni kell. 

 

A láp keresztezésénél az útról lefolyó csapadékvíz elvezetése a magas töltésen vezetett és burkolt 

függőárokban fog történni azon a hosszon, ahol az út keresztezi a területet. Az így összegyűlt csapadékvíz a 

keresztezési szakasz előtt és után az út árkába és onnan tározóba vagy befogadóba kerül. 

 

A létesítmény hatása a felszíni lefolyási viszonyok módosulásában jelentkezik. A megjelenő burkolt felület a 

vízháztartásban is változásokat okozhat. A beszivárgás a pálya alatti területen lecsökken, ezáltal az 

útpályára hulló csapadék szinte teljesen felszíni vízként az árokrendszerben fog megjelenni. 

 

Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások: 

Jelen tervhez kapcsolódóan a szakkérdés nem releváns. 

 

A rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság 

megállapította, hogy a tervezett beruházáshoz kapcsolódóan, annak vízellátása, szennyvízelhelyezése és 

csapadékvíz elvezetése megfelelően megoldott lesz, a tevékenység a felszíni- és felszín alatti vizek 
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minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, üzemelő vízbázis kijelölt védőterületének 

„B” védőterületét érinti ugyan, de arra negatív hatással nincs, az árvíz- és a jég levonulására, valamint a 

mederfenntartásra hatást gyakorol nem releváns, ezért a szakhatósági hozzájárulását előírásokkal 

megadta.  
 

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

 a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény  

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

bek.,  

 a felszíni vizek védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 25. § (1) bek., 

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

 a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet 3. 

fejezet, és IX. fejezet 

 a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 

szóló 123/1997. (VII. 18.) 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 szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 

 

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17.§ alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét. 

A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bek., 1. számú melléklet 

9. táblázat 2. és 3. pontja, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 28.§ (3) bek., és 5. sz. 

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

állapítja meg. 

 

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

meg. 

 

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

 

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

részére történő megküldését.” 

 

2. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/3130-l/2019.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásának indokolása:  
 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, mint engedélyező hatóság 2019. 07. 

04-én megkereste a Bács-Kiskun Magyar Katasztrófavédelmi Igazgatóságot - mint első fokú 

katasztrófavédelmi szakhatóságot (a továbbiakban Szakhatóság) a fenti ügyben indult környezetvédelmi 

hatásvizsgálati eljárásban, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. 

 

A beérkezett dokumentációt Szakhatóságom megvizsgálta és a környezeti hatásvizsgálat elbírálása során 

megállapítottam, hogy 

- a környezeti hatásvizsgálat a telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó 

üzem(ek)ben feltételezett súlyos balesetek minden lehetséges károsító hatásának következményeit 

tartalmazza; 

- a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekből származó hatótényezők bemutatása arányban áll a 

telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem(ek)ből származó, a telepítési 

helyet esetlegesen érintő károsító hatásokkal; 

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

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

mutatókat, számítási módszereket helyesen alkalmazta; 
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- a környezeti hatásvizsgálat a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni 

védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) 

BM rendeletben meghatározott osztályba sorolást, a települési veszélyelhárítási tervben meghatározott 

természeti eredetű kockázatokat figyelembe veszi és a feltárt kockázatok károsító hatásainak várható 

következményeit megfelelően tartalmazza. 

 

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

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

 

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

 

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 1.302. pont és 2. melléklet 9. pont alapján jelen 

szakhatósági eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy, valamint az 1. § (2) 

bekezdés, az 1/a. számú melléklet 1.158. pont, és a 2. melléklet 9. pont alapján nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű közlekedés infrastruktúra beruházással összefüggő ügy. 

 

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

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

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

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

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

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

 

* 

 

Hivatalunk a 2019. június 28-án kelt, BK-05/KTF/03632-4/2019. számú levelével – az Ákr. 25. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdésére 

– megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.   

 

Soltvadkert Város Jegyzője a fenti számú megkeresésre – a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel 

való összhanggal kapcsolatban – nyilatkozatot nem adott, az engedélyezhetőség vonatkozásában kizáró ok 

nem merült fel. 

* 

 

Hivatalunk BK-05/KTF/03632-10/2019. számon értesítette az eljárás megindításáról és közmeghallgatás 

tartásáról az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, mint vagyonkezelőt, illetve BK-05/KTF/03632-

11/2019. számon a MÁV Zrt.-t. 

 

A MÁV Zrt. az eljárás lezárásának objektív határnapjáig nyilatkozatot nem tett, kifogást nem emelt. 

 

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 0217-008/2019. számon az alábbi tájékoztatást küldte meg 

hatóságunknak: 

„A tervezett beruházásra vonatkozóan a 2019. január 31-én kelt, 0217-003/2019. iktatószámú levelünkben a 

tervezésre vonatkozó előírásainkat megadtuk az UVATERV Zrt.-nek, amit továbbra is fenntartunk. A 

dokumentum másolatát csatoltuk levelünkhöz. 

Az értesítőben hivatkozott kérelmet és mellékleteit áttekintettük, ahhoz kapcsolódóan észrevételt nem 

teszünk.” 

 

A melléklet 0217-003/2019. számú tájékoztatás az alábbiakat tartalmazza: 

„Társaságuk 2019. január 9-én érkezett, 52.503/503/683/2018. iktatószámú levelében igazgatóságunk 

előzetes véleményét kérte az 53-54. sz. főutak, Soltvadkert elkerülő szakaszok tanulmánytervéhez. 
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A VII/c. csatorna nyomvonal változatokkal érintett szakasza nem tartozik igazgatóságunk vagyonkezelésébe, 

ezért a vízfolyás úttal történő keresztezésére, illetve a meder korrekciójára vonatkozóan állásfoglalást .nem 

teszünk. Nyilvántartásunk szerint a vízfolyás jellemző adatai az alábbiak: 

• meder vízszállító képessége: l,5m
3
/sec, 

• fenékszélesség 1.0 - 2,5 m, 

• rézsűhajlás 1:2 

• fenékesés 0,48 - 2,64 %o. 

A Vll/f. csatorna nyomvonal változatokkal érintett szakaszainak vagyonkezelőjeként az alábbi nyilatkozatot 

tesszük: 

Mind a hat nyomvonal a Soltvadkert 0214/2 hrsz.-on (eov x=l35677 y=678486) keresztezi a vízfolyást. A 

keresztezés szelvényében a csatorna nyilvántartott adatai az alábbiak. 

  mederfenék magassága: 111,51 mBf, 

 jobb part magassága: 113,61 mBf, 

 bal part magassága: 113,71 mBf, 

 fenékszélesség: ~ 1,0 m, 

 rézsűhajlás: 1:2, 

 fenékesés: 0,66 %o, 

 torkolati vízhozam: 1,2 m
3
/s. 

A magassági adatok a tervezés megkezdése előtt helyszíni méréssel pontosítandók!  

  

A Vll/f. csatorna Soltvadkert 0217/15 0214/2 hrsz.-ú területen húzódó, 550 méter hosszban tervezett 

mederkorrekciója ellen szakmai szempontból kifogást nem emelünk, azonban figyelembe kell venni a 

következőket: 

 A csatorna áthelyezéséhez szükséges vízjogi létesítési engedély megszerzése, valamint a csatorna 

vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása az építtető feladata. 

 Igazgatóságunk a csatorna szakaszának áthelyezésével kapcsolatban semmilyen költség (így 

különösen hatósági eljárások díja, az esetleges területszerzések, kisajátítások ellenértéké stb.) 

viselésére nem kötelezhető. 

 Az újonnan létesítendő csatornaszakasz a csatorna esésviszonyaiban nem okozhat változást, 

vízszállító paraméterei nem lehetnek kisebbek a kiváltandó csatorna paramétereinél, valamint a 

csatorna medrében nem szabad olyan átalakítást végezni, amely a keresztszelvényben kimélyülést, 

feltöltődési vagy vízszintesés változást okozna. 

 A 83/2014. (111.14.) Komi. rendelet értelmében az új csatornaszakasz mentén mindenhol biztosítani 

kell a jogszabályban előírt 3-3 méteres parti sáv szabadon hagyását, illetve a parti sávon történő 

közlekedés lehetőségét térítésmentesen igazgatóságunk részére. 

 Az építtető köteles gondoskodni az új csatornaszakasz medrének és parti sávjának geodéziai 

lehatárolásáról. A parti sávot is magában foglaló csatornaszakasz területére új helyrajzi számú 

ingatlan alakítandó ki. 

 A régi csatornaszakasz csak az új meder megépülését követően zárható le és temethető be. 

 A mennyiben a csatorna áthelyezéséhez idegen (nem állami tulajdonú) ingatlan igénybevétele is 

szükséges, az érintett földterületek Magyar Állam javára történő megszerzése az építtető kötelessége. 

Ennek költségei igazgatóságunkra nem háríthatok. 

 Az áthelyezendő csatornaszakasz ingatlanának megszüntetéséhez az építtető köteles minden 

engedélyt, hozzájárulást (Belügyminisztériumtól, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től, stb.) 

beszerezni, melynek adminisztrációs feladatai és költségei igazgatóságunkra nem terhelhetők. 

 Az építtető köteles eljárni annak érdekében, hogy az áthelyezett csatornaszakasz új ingatlanát az 

ADUVIZIG a tulajdonosi joggyakorlótól vagyonkezelésbe kapja. 

 A 147/2010. (IV.29.) Konn. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak szerint: ..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 VII/f. csatorna Soltvadkert 012-6/3, 0176/141 és 0176/142 hrsz.-ú területen húzódó, 855 méter hosszban 

tervezett meder korrekciót igazgatóságunk nem támogatja. Ennek oka, hogy a fenti csatornaszakasz 
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(Hosszúvíz) meder tarozásra lett kialakítva. A maximálisan tározható vízmennyiség 160 ezer nv 112,00 mBf-i 

vízszinten. 

 

A VII/f. csatorna vizének közvetlen befogadója a Vadkerti-tó, ami önkormányzati kezelésben áll. 

  

A tervezett beruházás, illetve annak esetleges hatásai az sp. 1.15.1. Duna-Tisza közi hátság - Duna 

vízgyűjtő déli rész sekély porózus víztest vízkészletét érinthetik. A víztest a 2015. évi felülvizsgált Vízgyűjtő-

gazdálkodási Terv (VGT2) állapotértékelése során mennyiségi és kémiai állapot tekintetében is gyenge 

minősítést kapott. 
 

A VGT2 célja a felszín alatti vizek jó (mennyiségi és minőségi) állapotának elérése és megtartása. Ennek 

megfelelően gondoskodni kell arról, hogy sem a kivitelezés, sem a későbbi üzemeltetés során a felszín alatti 

víztestet szennyezés ne érhesse. A felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében kerülni kell a 

felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekedni kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) 

Konn. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartani ezen rendelet előírásait. 

 

A tervezett elkerülő útszakasz földmedrű csapadékvíz-elvezető csatornáinak, illetve párologtató medencéinek 

kialakításakor figyelembe kell venni a maximális talajvízszint viszonyokat a szikkasztás feltételinek való 

megfelelőség érdekében. 

 

A fejlesztéssel érintett területek közelében található, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kezelésében 

lévő 001409 törzsszámú talajvízszint figyelő kút (eov x 134820: eov y 676388: perem: 117,30 mBf.). A 

talajvízszint figyelő kút 1934-2017. közötti mérési adatai szerint a területen jellemző átlagos vízszintek az 

alábbiak: 

• Átlagos KV: 2,90 m terep alatt (114,02 mBf.) 

• Átlagos KÖV: 2,38 m terep alatt (1 14,54 mBf.) 

• Átlagos NV 1,85 m terep alatt (115,07 mBf.) 

 

A csapadékvíz-elvezető csatornák egy részének befogadója a VIl/c. csatorna illetve a V!i/f. csatorna. 

 

A VII/f. csatorna Magyarország felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervében (VGT2) nem szerepel kijelölt 

víztestként. , 

 

A 2015. évi felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2), illetve az 1-10 Duna-völgyi- főcsatorna 

tervezési alegység állapotértékelése szerint a VII/c. csatorna, 6S típushoz tartozó (síkvidéki, kis esésű, 

meszes, közepes-finom mederanyagú, kicsi vízgyűjtővel rendelkező) mesterséges vízfolyás. A csatorna 

ökológiai minősítése: mérsékelt. 

 

Az EU Víz-Keretirányelv hazai célkitűzéseit megfogalmazó Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv a 

vízfolyások jó állapotának/potenciáljának elérését, illetve megőrzését elérendő célként tűzte ki. A vízfolyást 

érő hatások nem okozhatják ökológiai potenciáljának romlását. A befogadók védelme érdekében indokoltnak 

tartjuk a felszíni vízfolyásokba való bevezetés előtt tervezett ..hordalék és könnyüfolyadék leválasztó 

berendezések" beépítését. 

 

A csatornák vízminőség védelme érdekében az engedélyes esetleges szennyezés észlelése esetén a 

környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak 

megfelelően köteles azonnal az igazgatóságot értesíteni és a kárelhárítást, kárenyhítést megkezdeni. 

 

Tájékoztatjuk, hogy bármely rendkívüli, akár véletlenszerű szennyezés okozója, a felszíni vizek minősége 

védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korín, rendelet 36. § (1 )- (5) bekezdéseiben foglaltaknak 

megfelelően szankcionálható. 

 

A kivitelezéssel érintett terület a Soltvadkert Városi Vízmű üzemelő ivóvízbázis hidrogeológiai övezetének 

,.B" zónájában helyezkedik el. A vízbázis 89696-2-1/2014. számon módosított 5926-2/2008. számú (vksz.: 

V/T02) védőterület-védőidom kijelölő határozattal rendelkezik. A hivatkozott védőterület- védőidom kijelölő 
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határozat szerint az 50 éves elérési idejű frontnak (hidrogeológiai „B" védőzóna) nincs felszíni metszete, 

mélységi lehatárolása ~ (-)70-(-)275 m között történt meg. 

  

Ez alapján megállapítható, hogy az 53-54. sz. főutak Soltvadkert elkerülő szakaszán tervezett csapadékvíz-

csatorna építés kivitelezési munkálatai a nevezett vízbázis vízkészletét nagy valószínűséggel nem 

veszélyeztetik.” 

* 

 

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

alábbiak szerint biztosította a nyilvánosság bevonását az eljárásba: 

 

Hatóságunk a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (1)-(3) bekezdésének és a 9. § (6)-(7) bekezdésének 

megfelelőn 2019. június 28. napján honlapján, hivatalában közzétette a környezeti hatásvizsgálati eljárás 

megindítására és közmeghallgatás tartására vonatkozó közleményt, ezzel egyidejűleg azt megküldte 

Soltvadkert Város Jegyzőjének, hogy gondoskodjon annak közhírré tételéről.  

 

A közlemény – Soltvadkert Város Jegyzőjének 857-8/2019. számú tájékoztatása szerint – Soltvadkert Város 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és Soltvadkert város honlapján 2019. június 28-tól 2019. augusztus 1. 

napjáig közzétételre került. A nyomtatott példány a 6. számú (jegyzői iroda) irodában megtekinthető volt. 

 

A környezetvédelmi hatóság BK-05/KTF/03632-28/2019. számon a környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatása során, a megkereséseinkre – a közlemény közzétételéig (2019. július 23. napjáig) – megküldött 

iratokat (szakhatósági állásfoglalásokat, szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozatokat, tájékoztatásokat) 

valamint a hiánypótlásul készült dokumentációkat, kiegészítéseket az érintett nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé tette honlapján. 

 

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

Kormányhivatal szakkérdések vizsgálatába bevont osztályait, az ügy elbírálásában hatóságként vagy 

szakhatóságként részt nem vevő, ügyfélnek minősülő szerveket, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalát, a 

környezethasználót és tervezőjét. 

 

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

időpontjáig a környezetvédelmi hatósághoz vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési 

önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani. 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (1)
 
bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az érintett 

nyilvánosságtól, a megkeresett szervektől, valamint a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás során 

kapott, a környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok bevonásával 

érdemben megvizsgálja. 

 

A tevékenységnek határon átterjedő környezeti hatása nincs, így a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12-

15. §-ai szerinti eljárás – országhatárokon átterjedő nemzetközi környezeti hatásvizsgálat – nincs 

folyamatban.  

 

A közmeghallgatás időpontjáig Soltvadkert Város Jegyzőjétől észrevétel nem érkezett, az érintett 

nyilvánosság hatóságunkhoz észrevételt nem nyújtott be. 

 

A közmeghallgatást hatóságunk 2019. augusztus 1-jén, csütörtökön, 10:00 órakor a Soltvadkert Város 

Polgármesteri Hivatal Díszterem termében a 6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 6. szám alatt tartotta meg. 

 

A közmeghallgatáson a beruházó, a tervező és a hatóság képviselőin kívül az érintett nyilvánosság 

(megközelítőleg 15-20 fő) jelent meg. 

 

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

tájékoztatást meghallgatták, ezt követően a környezetvédelmi hatóság biztosította a közmeghallgatáson 
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megjelentek részére a kérdések feltevésének és az észrevételek megtételének a lehetőségét.  Hatóságunk a 

közmeghallgatást 2 db hangfelvétellel dokumentálta, illetőleg egy írásos jegyzőkönyv is készült. 

 

A közmeghallgatásról készült hangfelvételeket, valamint az írásos jegyzőkönyvet (a jelenléti ív nélkül) 

hivatalunk a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése alapján, elektronikus úton 2019. 

augusztus 6. napján, BK-05/KTF/03632-32/2019. számon közzétette. 

 

A hallgatóság részéről egy személy a saját maga és egy általa képviselet személy nevében tett fel kérdéseket, 

tett nyilatkozatot. 

 

A hozzászóló szerint a tárgyi beruházás az általa képviselt személy által üzemeltetett vadfarmot érinti, amely 

az állatok mozgatását nehezebbé tenné, melyet nem szeretnének. Továbbá a saját maga képviseletében 

előadta, hogy a Soltvadkert 0214/23 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában érintettek és a 10 évvel ezelőtti 

útvonal terv hátrányosan érintené őket, melyet nem szeretnének. 

 

Az első számú kérdésre vonatkozóan a beruházó és a tervező képviseletében megjelentek előadták, hogy 

megvizsgálják a kérdést és az érintettséget (ennek érdekében az elérhetőségeiket megadták a kérdező részére 

a további kapcsolatfelvétel érdekében), illetve a később lefolytatandó útügyi engedélyezési eljárásban 

vizsgálni fogják ezen felvetést. 

 

A második számú kérdésre vonatkozóan a beruházó és a tervező képviseletében megjelentek válaszként 

tájékoztatást adtak arról, hogy az egyes beruházási tervezetek nem örök érvényességűek, azok az idő 

múlásával érvényüket vesztik. Ennek alapján a 10 évvel ezelőtti tervezetet nem tekintik mérvadónak. 

 

Szakhatóságok bevonására az észrevételek értékelése vonatkozásában nem került sor, tekintettel arra, hogy a 

nyilvánosságtól érkezett lényeges észrevételek hatáskörüket és illetékességüket nem érintette. 

 

A környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó kérdéseket, észrevételeket és a beruházótól és a tervezőtől 

érkezett válaszokat  megvizsgálva és az alábbiakat állapította meg: 

 

A környezeti hatásvizsgálati eljárás keretit, tartalmát a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. § -a és 6/A. §-a 

határozza meg. 

A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményeit a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a 6. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

A fentieknek megfelelően hatóságunk bevonva az eljárásba szakhatóságokat, szakkérdés vizsgálatában 

érintett hatóságokat, ügyfélnek minősülő szervezeteket is, részletesen megvizsgálta a tervezett tevékenység 

engedélyezhetőségét, illetve a rendelkező részben a szükséges előírásokat megtette, különös tekintettel azon 

intézkedéseket, melyek a jelentős kedvezőtlen környezeti hatások elkerülésére, megelőzésére vagy 

csökkentésére, és - ha lehetséges - kiegyenlítésére vonatkoznak. 

 

A környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges, a tervezett tevékenységgel kapcsolatban tett, a 

nyilvánosságtól érkezett észrevételeket hatóságunk megvizsgálta és kizáró okot nem tárt fel. 

 

* 

 

A határozatot a fent hivatkozottakra tekintettel, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése és 

az 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján hoztam meg. 

 

A környezetvédelmi engedély a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés a) pontja szerint 

tartalmazza azokat az előírásokat, amelyek a káros környezeti hatások elkerülésére, csökkentésére - és ha 

lehetséges - megszüntetésére vonatkoznak.  

 

Döntés formáját az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (4) bekezdése, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdése és a 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet határozza meg. 
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Az engedély érvényességi idejét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja és a (2) 

bekezdés alapján határoztam meg. 

 

Az engedély érvényességi idejének lejáratára vonatkozó rendelkezés a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

11. § (3) bekezdésén alapul. 

 

A KTJ számot a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 2. § (2)-(3) 

bekezdéseiben, az 1. § b), c) és e) pontjában foglaltakra tekintettel, a rendelkezésre álló adatok alapján hozta 

létre hatóságunk. 

 

Hivatalunk jelen határozatot az 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelében – annak véglegessé 

válására tekintet nélkül – közhírré teszi. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban a BK-05/KTF/03632-5/2019. számú végzésével függő 

hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2019. 

augusztus 8. 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: 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet) 4. melléklet 14.1. 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. 

 

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 környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit a 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése határozza 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 

Soltvadkert Város Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről.  
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A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése 

alapján adtam tájékoztatást. 

 

Hatóságom hatáskörét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, illetékességét a 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2019. augusztus 8. 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

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

2. UVATERV Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület.)                              10867156#cegkapu 

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

      (5000 Szolnok, Hősök tere 6.)                                                                                                                HKP 

4. BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (Kiskőrösi Kirendeltség) 

(6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 3.)                                                                                                      HKP 

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

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

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

      (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                    HKP                                                                                             

7. BKMKH Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész 

(6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)                                                                                                  HKP                                                                                                 

8. BKMKH Kiskőrösi Járási Hivatal Földhivatali Osztály (6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos út 16.)         HKP           

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

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

10. Soltvadkert Város Jegyzője  

      (6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 6.) – kifüggesztésre külön levéllel,                                                  HKP 

11. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

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

12. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

     (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)                                                                                                  HKP                                                                        

13. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (1051 Budapest, Nádor u. 22. )                                                  HKP 

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

15. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.)                               HKP 

16. MÁV Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) – tájékoztatásul,                  10856417#cegkapu 

17. Hatósági nyilvántartás 

18. Irattár 

 

Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 

 


		2019-08-08T13:06:39+0200
	Kecskeméti Járási Hivatal




