
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály  

Cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642 

76/795-870, e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu 

Hivatali kapu: JH03KMTKTF; KRID azonosító: 246192384 

 

BÁCS-K ISK UN ME GY EI KO RM ÁNYH IV ATA L  

KECS KEM ÉTI  JÁR ÁS I HIVA TA LA  

 
KTFO-azonosító: 116099-2-12/2018. 

Ikt. szám: BK-05/KTF/03429-14/2018.  

Hiv. szám: - 

Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes 

Privitzer Jenő  

Pintér Ágnes  

Retkesné Dudás Melinda 

Kormos Tamás 

Budai Szilvia  

Kecskeméti Boglárka  
Darányi Réka 

Herczeg László  

Tisóczki Zoltán 

Telefon: +36 (76) 795-862 

+36 (76) 795-878 

Hivatali kapu: JH03KMTKTF 

KRID azonosító: 246192384 

Melléklet: - 

 
Tárgy: CS.B. ÉPÍTŐ KFT., Nyárlőrinc 028/43 hrsz. alatti ingatlanon homokbánya létesítése, előzetes vizsgálati eljárás, 

előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 

 

 

 

 

H A T Á R O Z A T 
 
A CS.B. ÉPÍTŐ KFT. (székhely: 2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1. fszt. 4, adószám: 13452902-2-13) 

meghatalmazása alapján eljáró Uni-Terv Környezetvédelmi Mérnöki Bt. (székhely: 6753 Szeged, Jávorka u. 

7., adószám:  21952830-1-06, levelezési cím: 6706 Szeged 6-Tp. Pf.:100) ügyvezetője Kalmár Krisztián által 
2018. június 19-én előterjesztett – a Nyárlőrinc 028/43 hrsz. alatti ingatlanon homokbánya létesítése 

tárgyában – előterjesztett előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett 

tevékenység megvalósulása esetén, mely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú 

mellékletének 19. pontja – „Egyéb bányászat (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), kivéve az 

önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet – méretmegkötés nélkül” – szerint minősül, nem feltételezhető 

jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot 

végezni. 
 

A R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tevékenység bányahatósági engedélyek (jóváhagyott műszaki 
üzemi terv), valamint hatóságunk által megállapított zajkibocsátási határértékek birtokában kezdhető meg. 

 

Az engedélyezési dokumentáció készítésekor a következő környezetvédelmi feltételeket illetve 

szempontokat kell figyelembe venni: 

 

1. A védett és fokozottan védett madárfajok megtelepedésének elkerülésére a bányászni kívánt 

területeken április 15. és június 15. között napi rendszerességgel a bányászati tevékenységet 

napközben végezni kell, vagy a madarak távol tartásáról gondoskodni kell, például a későbbiekben 

mailto:kornyezetvedelem@bacs.gov.hu


2 
 

 

2 
 

 

bányászni kívánt partfalak hálós takarásával, vagy ferde rézsűs letermeléssel. Alternatív 

megoldásként javasolt a madarak fészkelésére alkalmas (függőleges, 1,5-2,5 m magas), de 

bányászati tevékenységgel nem érintendő partfalak abból a célból történő kialakítása a bányászott 
szakaszoktól távol, hogy a madarak a bányászati tevékenységtől nem érintett falszakaszokon 

telepedjenek meg. 

2. Amennyiben a bányatelkek területén védett, vagy fokozottan védett élő szervezetek telepednek meg, 
azt haladéktalanul jelenteni kell a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és a Természetvédelmi 

Hatóság felé. 

3. Amennyiben a bányatelek más részeiben védett vagy fokozottan védett madárfajok telepednek meg, 

úgy a fészket tartalmazó falszakaszokon, valamint azok 10 m-es körzetében április 20. és augusztus 
20. közötti időszakban mindennemű bányászati tevékenységet szüneteltetni kell. Az érintett partfal 

pillérként való meghagyása szükséges, olyan szélességben, amely biztosítja a madarak fészkelését 

(min. 10 m). A lakott partfalak 10 méteres körzetében az emberi jelenlétet mellőzni kell a madarak 
költése zavartalanságának biztosítása érdekében.  

4. A letermelt részek tájrendezését folyamatosan, a termelés előrehaladásával egyidejűleg kell végezni.  

5. A már tájrendezett területek, humuszdepók gyomosodását meg kell akadályozni. 
 

* 

 

Szakkérdés vizsgálata: 
 

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

egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek 
minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

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

a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az  
emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

A CS.B. ÉPÍTŐ Kft. (2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1. fszt. 4.) meghatalmazottjaként eljáró Uni-Terv 

Környezetvédelmi Mérnöki Bt. (6753 Szeged, Jávorka u. 7.) ügyvezetője, Kalmár Krisztián által 
előterjesztett „Nyárlőrinc, 028/43 helyrajzi szám alatti ingatlanon homokbánya létesítése” tárgyú előzetes 

vizsgálati tervdokumentációhoz közegészségügyi szempontból hozzájárulok. 
 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

2.1. Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás az örökségvédelmi hatóság jelenlegi adatai szerint 
védett vagy nyilvántartott örökségi elemet nem érint, az engedély kiadásával kapcsolatban 

örökségvédelmi szempontú feltétel közlése szükségtelen. 

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

 

3.1. Az előzetes vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható. A talajvédelmi 
vonatkozású egyéb előírásokat talajvédelmi tervekre alapozottan tesszük meg az ingatlanügyi, 

valamint a bányászati eljárások során. 

 

4.  a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek vizsgálata: 
 

4.1. A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához a hozzájárulást kikötés nélkül 

megadom.   
 

* 
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Szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztályának 35600/3074-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) fenti számú megkeresésében hatóságunk szakhatósági 

állásfoglalását kérte, a CS.B. Építő Kft. (2381 Táborfalva Köztársaság tér 1. fszt. 4) megbízásából eljáró 

Uni-Terv Bt. (6753 Szeged,Jávorka u. 7.) kérelmére indult, Nyárlőrinc, 028/43 hrsz. alatti ingatlanra 

tervezett bányászati tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásában. 
  

Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához 

 

az alábbi feltételekkel hozzájárulok: 

 

Előírás, feltétel: 
1. A bányászati tevékenység a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon 

végezhető. 

2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz szennyezése szembeni védelméhez szükséges 

határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi 
határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben. 

3. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez 

vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és 
műszaki védelemmel folytatható. 

4. A leendő bányában a bányászás, a talajvízszintje felett 1,0 m vastagságig, száraz kitermeléssel 

történhet. Amennyiben a kitermelés során elérik a talajvízszintet, akkor a leművelést az észlelés 

mélységében be kell fejezni. Talajvízszint alól történő kitermelés tilos! 

5. A tervezett bányászati tevékenység nem okozhatja a térség felszín alatti- és felszíni vízmérlegének a 

káros mértékű csökkenését, nem befolyásolhatja kedvezőtlenül a környező területhasználatokat. 

Biztosítani kell a vízutánpótlódás egyensúlyának mennyiségi károsodás nélküli megmaradását és a 
vizek jó minőségi állapotát. 

6. A bányába telepített gépek üzemeltetésekor a biztonsági előírásokat be kell tartani, a talaj, a talajvíz 

szennyeződésének elkerülése érdekében. 
7. A kivitelezés és az tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok 

keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző 

intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható. 

8. A kommunális szennyvíz csak engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítható. 
9. Havária esetén a vízügyi hatóságot azonnal értesíteni kell. 

 

Megállapítom továbbá, hogy a tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan 

hatást, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 
 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, a 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 

55. § (4) alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható 

meg.” 
 

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

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642, Hivatali kapu: 

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

hatósághoz, csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 
illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – elektronikus ügyintézésre 

kötelezett esetén kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
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szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezésnek van 

helye. 

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem 
volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

 

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási 
díjtétel 50 %-a, azaz 125 000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

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

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

feltüntetni jelen határozat számát. 
 

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

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

 

A kérelmező az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 
fel. 

 

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon 

véglegessé válik. 
 

 I N D O K O L Á S 

 
A CS.B. ÉPÍTŐ KFT. meghatalmazása alapján eljáró Uni-Terv Környezetvédelmi Mérnöki Bt. ügyvezetője 

Kalmár Krisztián 2018. június 19-én – a Nyárlőrinc 028/43 hrsz. alatti ingatlanon homokbánya létesítése 

tárgyában –  előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, és 
kérte az eljárás lefolytatását.  

 

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

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

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

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

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítő adatai: 

Neve:  Uni-Terv Környezetvédelmi Mérnöki Bt. 

Cím: 6753 Szeged Jávorka u. 7. 
 

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak. 

 

A terület elhelyezkedése, az érintett ingatlan adatai: 

Cím:  Nyárlőrinc 028/43 hrsz. alatti ingatlan 

Nagysága: 16 ha 1.430 m2 

Tervezett tevékenység: bányászat 

 

Tervezett tevékenység:  bányatelek létesítése  

 
A bányavállalkozó a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal hatósági Főosztály, Bányászati 

Osztálya JH/HF/BO/319-14/2018. iktatószámú kutatási engedélye alapján homoknyersanyag kutatást végzett 

Nyárlőrinc település külterületén. A kutatás 2018. május 9 - 26. közötti időszakban zajlott. A kutatás célja 
építési célokra alkalmas homok feltárása, melyet habarcsadalék anyagként és földmű építésre, 

töltésanyagként terveznek felhasználni. A kutatási eredmények ismeretében a bányavállalkozó a kutatott 

ásványvagyont szeretné kitermelni és az ehhez szükséges engedélyeket beszerezni. 
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A tervezett tevékenység célja: 

A bányavállalkozás Kecskemét K-i irányú vonzáskörzetének homokellátása céljából tervezi üzemeltetni a 

homokbányát. A kitermelt homokot elsősorban az építkezéseknél hasznosítják habarcskészítésre, vagy 
vakolás céljára, de az kiválóan alkalmas töltésanyagnak is. 

 

A bányatelek határának törésponti EOV-koordinátái: 

 

Sorszám EOV Y [m] EOV X [m] 

1. 710894,62 171305,25  

2. 711153,59 171582,63 

3. 711226,46 171416,83 

4. 711418,04 171169,12 

5. 711236,74 170953,27 

6. 711096,14 171045,00 

 

A tervezett bányatelek adatai: 

Terület: 16 ha 1.430 m2 

Alaplap:    +103,2 mBf 

Fedősík:    +107,5-108,5 mBf 
 

Kitermelhető ásványvagyon:  594,8  em3 

 

Hidrogeológiai viszonyok: 

A kutatás során mélyített fúrásokban a talajvizet 5,7 - 6,1 m, átlagosan 5,9 m mélységben érték el, amely a 

102,2 mBf-i szintnek felel meg. 
 

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

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

mellékletben szerepel. 
 

A tevékenység a R. 3. sz. melléklet 19. pontja – „Egyéb bányászat (amennyiben nem tartozik az 1. számú 

mellékletbe), kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet – méretmegkötés nélkül” – szerint 
minősül, ezért a környezetvédelmi hatóság döntésétől függő, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e. 

 

Hatóságunk a R.  3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, valamint honlapján közzétette az eljárás 
megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokkal – közhírré tétel céljából – megküldte a 

létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény a Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 

hirdetőtábláján 2018. június 28-tól 2018. július 20-ig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel 

nem érkezett. 
 

* 

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

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések indokolása: 
 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 
Az iratanyag átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy az előzetes vizsgálati tervdokumentáció 

elfogadásának közegészségügyi szempontból akadálya nincs. 

 
Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 
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Nyilatkozatomat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) 

KvVM-EüM rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a kémiai biztonságról szóló 
2000. évi XXV. törvény, a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes 

rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet alapján adtam ki. 
 

Hatáskörömet a Rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet 1. táblázat 3. pont, illetékességemet a fővárosi 

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

ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. 
rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése állapítja meg. 

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

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

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

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

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

az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal 
abbahagyni, a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény 

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

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztálya, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., 76/795-847) felé azt haladéktalanul 

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

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

kiszabását vonja maga után. 

 

Hatóságom illetékességét a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 3. pontja állapítja meg. 

 

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

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

szempontokat vettem figyelembe.  

 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal jogkörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § f) pontja, 

valamint a 14. § (4) bekezdése állapítja meg.  

A talajvédelmi szakkérdésben történő közreműködés a Rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet 

I. táblázat B oszlop szerint történik.  

4. A termőföld mennyiségi védelmének követelményei vizsgálatának indokolása: 
 

A szakkérdés megkereséshez csatolt előzetes vizsgálati dokumentációból megállapítottam, hogy a beruházás 

a termőföld védelem érdekeit nem sérti, ezért földvédelmi szempontból feltétel nélkül hozzájárultunk. 

 
Szakkérdésre vonatkozó állásfoglalásunkat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 55. §, 80. §, 81. § és a Rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapján adtam ki. 

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

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

(XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és 
természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében 

kerestem meg 2018. június 27-én. 

  
A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.  

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) a 116099-2-4/2018. számú, 2018. június 27. napján 
érkezett megkeresésében Hatóságom szakhatósági állásfoglalását kérte a CS.B. Építő Kft. (2381 Táborfalva 
Köztársaság tér 1. fszt. 4) megbízásából eljáró Uni-Terv Bt. (6753 Szeged, Jávorka u. 7.) kérelmére indult, 
Nyárlőrinc, 028/43 hrsz. alatti ingatlanra tervezett bányászati tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati 
eljárásában. 

A Hatóságom részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott, Uni-Terv Bt. 2018. júniusában készített 
tervdokumentációja alapján az alábbiakat állapítottam meg: 
 
Bánya helye: Nyárlőrinc, 028/43 hrsz. 
Bánya nagysága: 0,161430 km2 
Bánya alaplapja: +103,2 mBf. 
Bánya fedőlapja: +107,5 - 108,8 mBf. 
Bánya sarokpontjai: 
 

Sarokpont száma EOV (Y) EOV (X) 

1. 710 894,62 171 305,25 

2. 711 153,59 171 582,63 

3. 711 226,46 171 416,83 

4. 711 418,04 171 169,12 

5. 711 236,741 170 953,275 

6. 711 096,14 171 045,00 

 

 

A leendő bányából építési célra alkalmas homokot termelnek ki, melyet habarcsadalék és földmű építésénél 

töltésanyagként kívánnak felhasználni. 

Kitermelhető mennyiség: 594.800 m3 

Kitermelés száraz technológiával. 

Kitermeléssel a talajvízszintjét nem érik el. 

Tájrendezés (rekultiváció): 

A bányaművelés végeztével a bányát tájrendezik. A tervezett rekultiváció során a bányagödröt elegyengetik 
és rendezik, majd visszaterítik a bányaterületről lefedéssel eltávolított és külön deponált humuszos fedőt. A 
bánya rekultivációja során mezőgazdasági művelés folytatását tervezik. 

Vízellátás, szennyvíz-, csurgalékvíz-. csapadékvíz elvezetés: 
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A dolgozók ivóvíz ellátását palackos vízzel oldják meg. A területen mobil WC kerül felállításra, tartályos 
vízellátással. A keletkező kommunális szennyvizet arra jogosult személy engedéllyel rendelkező 
szennyvíztelepre szállítja ártalmatlanítás céljából. 

Technológiai szennyvíz, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. 

A tervezett bánya területen felszíni vízfolyás nem található. 

 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: 

 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 10. § (1) pontja alapján 

szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a 
felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során 

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

illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen 
bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható. 

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

minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) 

szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 

 A felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a felszín alatti víz szennyezéssel 

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) 
KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg. 

 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a 

környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 
b) megelőzze a környezetszennyezést; 

c) kizárja a környezetkárosítást 

 A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) 

bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e 
rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó 

előírásainak betartásával hozzájárulni. 

 A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) 

bekezdés alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, 

vízszennyezést okozó anyagot juttatni. 
 

A fentiek figyelembevételével megállapítom, hogy a tervezett tevékenység – a hatáskörömet érintő 

szakkérdések tekintetében – nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység végzéséhez környezeti 
hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. 

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 
(XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2018. június 27. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági 
állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

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

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

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

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

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

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

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



9 
 

 

9 
 

 

 

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

szíveskedjen részemre megküldeni.” 
 

* 

 

Várható környezeti hatások: 

 

Földtani közeg védelme 

A tervezett bányászati tevékenység elsősorban a földtani közeg fizikai tulajdonságaira gyakorol hatást. A 
hatásviselő a felső humuszos talajréteg, valamint a földtani közeg az alaplap szintjéig. A tervezett kitermelés 

területén a humuszos fedőréteget eltávolítják, külön deponálják, majd a tájrendezés során visszaterítik a 

rézsűkre. A kitermelés során a produktív szintet kitermelik, a talajszerkezet megváltozik, egyes rétegei 
összekeverednek, tömörödnek, a hatás azonban csak lokális jellegű. A kotrógépek, a rakodógépek, illetve a 

szállítójárművek taposó hatása a munkálatokkal, illetve szállítási útvonalakkal érintett területeken a felszín 

közeli talajréteg kismértékű szerkezeti módosulását (tömörödést) idézik elő. A földtani közeg kémiai állapota 
szempontjából a tevékenység során kockázatos anyag talajba történő bevezetésére nem kerül sor. A dolgozók 

szociális igényinek kielégítését ideiglenesen felállított konténer, illetve mobil WC biztosítja. A bányában 

üzemelő kotró-, rakodógépek és szállítójárművek üzemanyagot elsődlegesen közforgalmú töltőállomáson 

vételeznek. Alkalmi jelleggel előforduló üzemanyag-feltöltés esetén a tank alá helyezett kármentő tálca 
alkalmazásával akadályozható meg, hogy az esetlegesen kifolyó üzemanyag a talajt szennyezze. Normál 

üzemmenet esetén nem következhet be talajszennyezés, esetlegesen bekövetkező havária (munkagépek, 

szállítójárművek meghibásodása okán üzemanyag, olaj elcsepegése, elfolyása) esetén – megfelelő 
környezetvédelmi intézkedésekkel – a szennyezés gyorsan lokalizálható. Az ásványi nyersanyag kitermelését 

követően, a felhagyott bányagödör rekultiválásra kerül, táj- és tereprendezéssel, a rézsűk elegyengetésével, a 

deponált humusz visszaterítésével rendezett környezet marad vissza, ahol a művelési ág kialakításáról az 
ingatlan tulajdonosa dönt. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett bányászati tevékenység a földtani közeg védelme 

szempontjából nem gyakorol jelentős mértékű kedvezőtlen hatást, a korszerű, környezettudatos műszaki 

megoldásoknak köszönhetően, környezetvédelmi szempontból tartós, vissza nem fordítható károsodás nem 
következik be a földtani közegben. 

 

Hulladékgazdálkodás 
A tervezett homokbányászati tevékenységgel érintett ingatlan szántó jellegű terület, rajta építmények, 

épületek, fák nem találhatók. A tervezett tevékenység létesítési fázisának a bányaterület kijelölése és a 

hagyományos külszíni homokbányászat lefedési fázisa feleltethető meg, aminek során a terület letakarását, 

vagyis az improduktív meddőnek (ez esetben a humusznak) a homokról történő eltávolítását végzik el. Az 
eltávolított, szennyezetlen talaj (humusz) deponálásra kerül, majd a felhagyási fázisban tereprendezésre 

használják fel. Építési-bontási munkálatok elvégzésére nem kerül sor. A telepítés során hulladék 

keletkezésével nem kell számolni.  
A működési fázis időszakában (kitermelés, rakodás, szállítás) a bányászati tevékenység keretében 

alkalmazott technológia üzemszerű működés esetén nem jár hulladék képződésével. A bányatelken 

egyidejűleg tartózkodó 2 fő munkavállaló szociális szükségletei nyomán nem veszélyes kommunális 
hulladék (20 03 01) keletkezik kis mennyiségben, amit műanyag szemeteszsákban gyűjtenek, és napi 

gyakorisággal elszállítanak a Kft. egy másik telephelyére, ahonnan a továbbiakban közszolgáltatás keretében 

történik a hulladék elszállítása. Veszélyes hulladék (13 07 01*, 15 02 02*) kizárólag havária esetben, a 

jövesztő gépek üzemanyaggal történő feltöltése során, vagy a munkagépek, berendezések meghibásodása 
esetében keletkezhet a kárelhárítás során. (Az üzemanyag feltöltése kármentő tálca alkalmazása mellett 

történik.) Az eseti jelleggel keletkező veszélyes hulladék gyűjtése zárt 200 literes, illetve 50 literes fém 

hordóban/tartályban történik. A tároló edényzetek a bányatelek adminisztrációs helyiségeként szolgáló 
konténer mellett kerülnek elhelyezésre. Felhívjuk figyelmüket, hogy a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm.rendelet 3. § (4) bekezdés 

alapján veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy 

konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék 

csapadékvízzel történő érintkezését. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 
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üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (8) bekezdés előírja továbbá, 

hogy veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen történő gyűjtése esetén gyűjtőedényként, 

konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, 

bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék 

környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes a hulladékkal kapcsolatos 

tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó 
követelményeknek. A veszélyes hulladékot arra engedéllyel rendelkező szakcégnek adják át ártalmatlanítás 

céljából. A veszélyes hulladék a műszak végén a Kft. egy másik telephelyére kerül átszállításra fedett, 

zárható gyűjtőhelyen elszállításig történő átmeneti tárolás céljából vagy közvetlenül az ártalmatlanítást 

végző, arra engedéllyel rendelkező szakcég telephelyére szállítják be saját járművel és adják át 
dokumentáltan. 

A felhagyási fázisában a későbbiekben kidolgozásra kerülő rekultivációs terv szerint kerül megvalósításra a 

rekultiváció. A rekultiváció keretén belül a deponált szennyezetlen talaj visszaterítésre kerül a területen, 
tereprendezést végeznek. A terület továbbra is alkalmas lesz mezőgazdasági művelési célokra. A felhagyási 

fázisban hulladék keletkezésével nem kell számolni.  

 

Zajvédelem: 

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

rendelet (továbbiakban R.) hatálya alá tartozik.  

A létesítéssel érintett ingatlan Nyárlőrinc külterületén, a 028/43 hrsz. alatti ingatlanon helyezkedik el, a 
településtől ÉNy-i irányban. A fejtési területhez legközelebbi zajtól védendő ingatlan DK-i irányban, a 028/2 

hrsz. alatti ingatlanon található kb. 130 m-re. 

A zajterhelés csökkentése céljából a leszedett humusz a bányatelek DK-i oldalán kerül deponálásra. 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a bányatelek működéséből eredő 

zajterhelés a legközelebbi védendő ingatlanoknál a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértékeket nem 
éri el. A dokumentációban megadott számítások alapján a hatásterületen belül található zajtól védendő épület 

és védett terület, ezért bányászati tevékenység megkezdése előtt, a Kft-nek a zajkibocsátási határértékek 

megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) 

KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti, hatóságunk által megállapított zajkibocsátási határértékekkel 

kell rendelkeznie. 

 

Levegőtisztaság-védelem 
A tervezett bányaterület Nyárlőrinc település külterületén, a 028/43 hrsz. alatti ingatlanon található, teljes 

területe 16,1430 ha. A bánya területét a 44 sz. főútról leágazó 028/29 hrsz. alatti földúton lehet 

megközelíteni. Az ingatlan általános mezőgazdasági övezeti besorolású, a területet mezőgazdasági 

hasznosítású területek veszik körül. A vizsgált területen a környék lakossági, ipari emissziói valamint 
mezőgazdasági területeinek diffúz kibocsátásai jelentik az alapállapotot.  

A bányaművelés előkészítése során eltávolításra kerülő humusz és nem műrevaló ásványvagyon az ingatlan 

K-i oldalán átmenetileg deponálásra kerül. A humuszos fedőréteg letermelését 1 db láctalpas dózerral, illetve 
homlokrakodóval végzik, a telepi anyagmozgatáshoz 1-2 db tehergépjárművet használnak. A 

munkafolyamatok idején egyszerre egy földmunkagép és egy tehergépjármű üzemel. 

Az előkészítő szakaszban a telephelyen munkagépek és szállítójárművek por és kipufogógáz emissziójával 
kell számolni. A dokumentációban leírtak szerint becsült hatástávolság a felületi forrástól számított 62 

méteres sávra korlátozódik. Ebben a távolságban védendő létesítmény nem található. 

A tervezett külszíni bányászati tevékenység során elsősorban diffúz kiporzással valamint a munkagépek és a 

szállító járművek légszennyezőanyag kibocsátásával kell számolni. A homok kitermelés egyidejűleg nem a 
teljes területen, csak a bánya egy bizonyos pontján történik. A dokumentációban meghatározásra került egy 

átlagos kitermelési volumen, amiben napi 21 db gépjármű forduló várható. A letakarítást, kitermelést, 

rakodást végző gép által kibocsátott légszennyező anyagok, valamint a porszennyezés a levegő 
szennyezettségét kimutathatóan nem növeli, mivel a homok lefedése, kitermelése, rakodása és szállítása 

talajnedves állapotban történik. A dokumentáció készítője által elvégzett számítások, becslések szerint a 

maximális kitermelés közvetlen hatásterületének maga a bányaterület illetve annak K-i felétől számított 69 
m-es környezete tekinthető. A levegővédelmi hatásterületen védendő épület nem található. A legközelebbi 

védendő létesítmény a bányatelek DK-i határvonalától számított 130 méterre lévő tanyaépület. 
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A rekultiváció során az ideiglenesen deponált humuszos anyag visszatöltésre kerül a bánya talpazatára. 

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

A benyújtott dokumentáció alapján a beruházás helyszínén található eszközöket, folyamatokat, a termelési 
tényezők (munkaerő, nyersanyagok) minőségét és mennyiségét, valamint a telephelyi célforgalom, 

infrastruktúra megbízhatóságát az éghajlatváltozás feltehetően nem befolyásolja, azonban az előállított 

termékek árát az energiaárak, és nyersanyagok árainak növekedése miatt befolyásolni fogja az 
éghajlatváltozás. 

A beruházás során a bányában üzemelő munkagépek, berendezések CO2 kibocsátása az üzemelési 

időszakban hosszabb távon elenyésző mértékű hatással lehet a klímaváltozásra, azonban a felhagyást 

követően a visszamaradó bányagödör rézsűit és udvarát a tájra jellemző növénykultúra fogja benőni, így a 
terület üvegházhatású gáz kibocsátása illetve elnyelése számottevően nem változik.  

A tevékenység során vizsgált hatótényezők várhatóan nem váltanak ki éghajlatváltozást előidéző 

folyamatokat az egyes környezeti elemek tekintetében. 
A külszíni bányászati tevékenység a környezetére, levegővédelmi szempontból számottevő kockázatot 

várhatóan nem jelent, a szervezési és technikai intézkedések betartása mellett. 

 

Természetvédelem: 

A benyújtott dokumentáció szerint a létesítéssel járó hatások táj-, és természetvédelmi szempontból a 

telekhatáron belül maradnak, a közeli Natura 2000 területre a tevékenység nem gyakorol káros hatást, a tájra 

gyakorolt hatás területe minimális, a táji hatások az ingatlanok területén belül maradnak. 
 

A tevékenységgel érintett külterületi ingatlan nem része országos jelentőségű védett természeti területnek és 

Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetét vagy egyedi tájértéket közvetlenül nem érinti, az 
ingatlan szántó művelési ágban van, természetes vagy természetközeli vegetáció nem található rajta. A 

tevékenység nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal.  

 
A művelt homokbányákban rendszeresen védett (partifecske) és fokozottan védett (gyurgyalag) madarak 

telepednek meg. Ezen védett és fokozottan védett madárfajok fészkelésének biztosítása érdekében a műszaki 

üzemi tervben tett előírások betartása szükséges:  

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.)  7. § (2) bekezdése szerint a táj 
jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében: 

a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi 

elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai 
összehangolásával történő tájba illesztéséről; 

c) a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a 

használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és 

az egyedi tájértékek megőrzésére; 
f) a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket; 

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

élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. 
Tvt. 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. 
Tvt. 17. § (1) bekezdése értelmében 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. 

Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, 
szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy 

búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 

 
Hivatalunk 2018. június 27-én, BK-05/KTF/03429-4/2018. számon (KTFO-azonosító: 116099-2-3/2018.) – 

figyelemmel a R. 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjét.  
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Jegyzője 2018. június 28-án kelt, A/2226/2018. számú nyilatkozatát 

megküldte hatóságunknak: 

 
„Hivatkozással Tisztelt Cím 2018. 06, 28-án kelt, és hivatalomnál iktatott kérelmére, az abban foglaltaknak 

eleget téve, Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Jegyzője ezúton az alábbi 

 

n y i l a t k o z a t - o t  

 

adom arra vonatkozóan, hogy a megjelölt, 028/43. hrsz-ú külterületi 16 ha és 1430 m2 térmértékű ingatlanon 

a tervezett homokbánya telek kialakítása, a településünk jelenleg hatályos és többször módosított 11/2004. 
(VI 11.30.) ÖR. számú település rendezési tervével nem ellentétes és a Helyi Építési Szabályzattal, továbbá a 

tervezett tevékenységnek a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával is 

összhangban van, illetve az Önkormányzatnak a térségbeli távlati fejlesztési elképzeléseit sem akadályozza. 
 

Mindezeket figyelembe véve adtam meg hozzájáruló nyilatkozatomat a homokbánya létesítéséhez.” 

 

* 
 

Az előterjesztett előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hivatalunk megállapította, hogy a korszerű, 

környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz 
jelentős környezeti hatást levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, földtani közeg védelmi, zaj- és 

rezgésvédelmi, valamint természet- és tájvédelmi szempontból. 

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

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

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

meg.  
A rendelkező részben tett környezetvédelmi feltételeket, illetve szempontokat a R. 5. § (3) bekezdése alapján 

írta elő hatóságunk. 

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

határozza meg. 

 

A fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (1) – (2) bekezdései és a 118. § biztosítja. 
A fellebbezést az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a 

megtámadott döntést hozta. 

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

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 

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

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

 

Hivatalunk jelen határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. 
§ (3) bekezdése értelmében – véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/03429-2/2018. számú (KTFO-azonosító: 
116099-2-1/2018.) végzésével függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel 

arra, hogy hatóságunk 2018. augusztus 3.. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

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

érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat Jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes 

szövegének nyilvános közzétételéről. 
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Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

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

számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg. 
  

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.  

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

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2018. augusztus 2. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. CS.B. ÉPÍTŐ KFT. (2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1. fszt. 4.)                            Cégkapu (13452902)  

2. Uni-Terv Környezetvédelmi Mérnöki Bt. (Szeged, Jávorka u. 7.)                             Cégkapu (21952830) 

3. Nyárlőrinc Község Jegyzője (6032 Nyárlőric, Dózsa Gy. u. 34.) – kifüggesztésre, külön levéllel       HKP  

4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                        HKP                                                                                        

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

     (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

6. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)                        HKP    

7. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály 
(6000 Kecskemét, Fecske u. 25.)                                                                                                            HKP 

8. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

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

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

10. Hatósági Nyilvántartás 

11. Irattár 

 

 

Dr. Borics Attila András 

a járási hivatalvezető helyett eljáró 
járási hivatalvezető-helyettes 

nevében és megbízásából 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
 


