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Tárgy: Soltút Kft. Solt- homok bányatelek bővítés – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 

 

H A T Á R O Z A T 
 

A Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) által 2018. május 24. napján előterjesztett, Piller Péter (8227 

Felsőörs Bárókert u 7.) környezetvédelmi szakértő által Solt I. homok bányatelek bővítés (14425; 14427; 

14428; 14429; 14430; 14431; 14432/1; 14432/2; 14439; 14440; 14441/1; 14442 hrsz) tárgyában készített 

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: Rendelet) 3. számú melléklet 19. pontja alapján 

[„Egyéb bányászat (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), kivéve az önállóan létesített 

ásványfeldolgozó üzemet – méretmegkötés nélkül”] minősül, –nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a 

tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni. 

A tevékenység pontforrás létesítési és működési, valamint vízjogi engedély birtokában kezdhető meg.  

 

Szakkérdés vizsgálata 

 

I. 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 Soltút Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) kérelmére indult eljárásban 

megállapítottam, hogy a „Solt - I. homok” bányatelek tervezett bővítése 2,6357 ha-ról 5,4451 ha-ra, 

valamint az alaplap süllyesztése a jelenlegi 94,03 mBf.-ről 93 mBf.-re – a környezet- és település-

egészségügyi szakkérdések előzetes vizsgálata alapján - közegészségügyi szempontból nem kifogásolt. 

 

II. Termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően:  

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglalt beruházás talajvédelmi szempontból megvalósítható. A 

megvalósítás és az üzemeltetés a szomszédos és környező termőföldek minőségére káros hatással nem lehet. 
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III. Kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

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

örökségi elemet nem érint, az engedély kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi szempontú feltétel közlése 

szükségtelen. 

 

IV. Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően:  

A bányatelek bővítése az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőt nem érint, a környező 

erdőterületekre nincs káros hatással, ezért külön feltétel előírása nem szükséges. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/2540-1/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) ügyében a Solt-I. homok bányatelek bővítése tárgyában az 

előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához a területi vízügyi-vízvédelmi szakhatóság 

az alábbi feltételekkel hozzájárul: 

I. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások: 

1. A bányászattal elért alapsík nem haladhatja meg a tervezett szintet (93,0 mBf.). 

2. A leművelést a talajvízszint közelség észlelésének mélységében be kell fejezni, még akkor is, ha az 

nem érte el az alapsíkot (93,0 mBf.). Talajvízszint alá történő kotrás tilos! 

3. A bányatelken keletkező szennyvizet arra jogosult szakcéggel szennyvíztisztító telepre kell elszállítani, az 

elszállítást igazoló szállítóleveleket, számlákat 5 évig meg kell őrizni, hatósági ellenőrzés során kérésre be 

kell mutatni. 

4. A bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a kitermelés végzése során a bányagödörbe 

hulladéklerakás, szennyvízleürítés, a gépekből olaj vagy üzemanyag elfolyás, valamint olyan tevékenység, 

mely a felszín alatti vízkészleteket veszélyeztetheti, ne történhessen. 

5. A tulajdonos/bányavállalkozó a bányagödröt legalább havi rendszerességgel köteles ellenőrizni. Az 

ellenőrzésen tapasztaltakról eseménynaplót kell vezetni. 

6. A felszín alatti vízkészletek veszélyeztetése, szennyezése esetén a kármentesítési munkák megkezdésével 

egyidejűleg, a területi vízügyi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. 

7. A kutatási zárójelentést a területi vízügyi-vízvédelmi hatóságnak is be kell nyújtani. 

8. A bányászati tevékenység felszín alatti vizek mennyiségére (talajvízszint alakulására) és minőségére 

gyakorolt hatásának nyomon követésére alkalmas – minimálisan 2 kútból álló - monitoring rendszert meg 

kell valósítani. 

Határidő: a bővített területre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi terv bányászati hatósághoz 

történő benyújtásáig. 

9. A monitoring kutak létesítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély kérelmet a vízügyi hatóságra be kell 

nyújtani. Határidő: 2018. szeptember 30. 

10. A monitoring kutakat a mindenkor érvényes vízjogi üzemeltetési engedély szerint kell üzemeltetni. 

11. A bányatelek területén a vízkészlet szennyezése, károsítása, így szennyvízleürítés, hulladéklerakás, 

továbbá minden olyan vízhasználat gyakorlása, mely a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetésével 

jár, tilos. 

12. Tilos a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 

szerinti szennyező anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag 

keletkezéséhez vezető anyagnak mélyművelésű bányában történő elhelyezése, kivéve az ideiglenes jelleggel, 

a műszaki üzemi tervben az adott nyersanyag bányászatához engedélyezett anyagot. 

13. A bányászati tevékenység nem eredményezhet tartósan a felszín alatti vízben kedvezőtlenebb állapotot, 

mint amit a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított (B) szennyezettségi 

határérték jellemez. 

14. A bányatelket havi rendszerességgel ellenőrizni kell és az ellenőrzésen tapasztaltakat az üzemellenőrzési 

naplóba be kell vezetni. 

15. A felszíni, illetve a felszín alatti vizek veszélyeztetése, szennyezése esetén a kárelhárítási munkák 

megkezdésével egyidejűleg a területi vízügyi hatóságot és az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot (6500 

Baja, Széchenyi u. 2/c.) haladéktalanul értesíteni kell. 

 

II. A felhagyásra (bányabezárásra) vonatkozó előírások: 
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A tájrendezést a jóváhagyott tájrendezési tervben foglalt módon kell végrehajtani. Az újrahasznosítási 

céltól eltérni csak a tájrendezési terv bányászati hatóság által jóváhagyott módosítása alapján lehet. 

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.” 

 

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

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

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

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

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

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – elektronikus ügyintézésre 

kötelezett esetén kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – benyújtandó, 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 számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot 

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

feltüntetni jelen határozat számát. 

 

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

véglegessé válik. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) 2018. május 24. napján - Piller Péter (8227 Felsőörs Bárókert u 

7.) környezetvédelmi szakértő által a Solt I. homokbánya bővítés (14425; 14427; 14428; 14429; 14430; 

14431; 14432/1; 14432/2; 14439; 14440; 14441/1; 14442 hrsz) tárgyában készített, a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) szerinti - előzetes vizsgálati dokumentációt terjesztett elő 

hatóságunknál.  

 

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

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

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Solt település vonatkozásában a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el. 

 

A környezetvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 10. § alapján az ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás 

megindításáról hirdetményi úton értesítette. 

 

Hatóságunk a Rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a honlapján közzétette az eljárás megindításáról 

szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokkal – közhírré tétel céljából – 2018. május 30. napján 

megkereste a létesítmény helye szerinti önkormányzat, Solt Város Jegyzőjét, aki a település hirdetőtábláján 

közleményünket 2018. június 8. napja és 2018. június 24. napja között kifüggesztette, mellyel kapcsolatosan 

észrevétel nem érkezett.  

 

A tényállás tisztázása érdekében a BK-05/KTF/03041-9/2018. számú végzésben a dokumentáció 

kiegészítését kértük, melynek a kérelmező 2018. június 19-én eleget tett. 

 

A kiegészített dokumentáció alapján a következőket állapítottuk meg. 
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Az engedélyt kérő azonosító adatai: 

Neve: Soltút Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 

Cím: 6320 Solt, Kecskeméti út 34. 

 

Az érintett ingatlanok adatai: 

Cím: Solt I. homokbánya 14425; 14427; 14428; 14429; 14430; 14431; 14432/1; 14432/2; 14439; 14440; 14441/1; 

14442 hrsz. 

Nagysága: 2,6357 ha, bővítés után 5,4451 ha 

 

Tervezett tevékenység:  

bányatelek területi bővítése  

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítő adatai: 

Neve: Piller Péter 

Cím: 8227 Felsőörs, Bárókert u. 7. 

 

A bányavállalkozó kérelmére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztálya 

JH/HF/BO/166-2/2018. iktatószámú határozatával a bányatelket megalapító 5526/1996. számú határozatot - 

az azt érintő számítási hiba miatt – kijavította. A 2016-2020. évi kitermelési műszaki üzemi tervet a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JN/MEF/BO/37-12/2016. számú határozatával hagyta jóvá. 

 

A terület elhelyezkedése: 

A tervezett bővítési terület Solt város külterületén, a Solti-Duna ágtól mintegy 2,4 km-re található. Az 

ingatlan területét D-ről az 52. számú főútról (vagy É-ról az 51. főútról leágazó 51142. összekötő útról) 

földutakon keresztül, lakóterület érintése nélkül lehet megközelíteni. 

 

A tervezett tevékenység: 

A Soltút Kft. a Solt I. homokbánya 14425; 14427; 14428; 14429; 14430; 14431; 14432/1; 14432/2; 14439; 

14440; 14441/1; 14442 hrsz.-ú ingatlanokon homokbánya bővítését tervezi, amelynek homok kitermelés a 

célja. A bányatelek területi bővítésére azért van szükség, mert a bővítés nélkül az eredeti bányatelek 

ásványvagyona belátható időn belül kimerülne, ugyanakkor más közeli bánya hiányában a bánya termékére 

az igény továbbra is fennáll. A bányatelek jelenlegi nagysága 2,6357 hektár, ami a tervezett bővítés után 

5,4451 hektárra módosul.  

 

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 

esetben 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 
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megoldásoknak köszönhetően környezetvédelmi szempontból tartós, vissza nem fordítható károsodás nem 

következik be a földtani közegben. 

Hulladékgazdálkodás 

A bánya tervezett területi bővítésének jelentős hulladékgazdálkodási hatásai nincsenek. A területen üzemelő 

munkagépek, gépi berendezések javítását és karbantartását külső szakcég végzi, amely gondoskodik a 

keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok elszállításáról. A kitermelt, szennyezetlen talajt a 

helyszínen tereprendezésre használják fel. A létesítés során keletkező építési és bontási, valamint a veszélyes 

hulladékok megfelelő gyűjtéséről, elszállításáról és hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégeknek 

történő átadásáról gondoskodnak. A kommunális hulladék elszállítása vagy közszolgáltatás keretében 

történik, vagy a hulladékot hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át. 

 

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 telephely Solt külterületén, a településtől északra, kb. 1,5 km-re helyezkedik el. A legközelebbi zajtól 

védendő ingatlanok É-i irányban, Dunaegyháza lakóépületei, a bányatelektől 800 m-re. A bányatelken 

munkavégzés kizárólag nappali időszakban (6-22 óra) történik. 

 

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 hatásterületen belül nem található zajtól védendő épület és védett terület. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

A vizsgált területen a környék mezőgazdasági területeinek diffúz kibocsátásai, valamint a vizsgált telephely 

jelenlegi kibocsátásai jelentik az alapállapotot. Az ingatlant mezőgazdasági hasznosítású területek veszik 

körül. 

A tervezett bányaművelés során kizárólag a talajvíz feletti réteg kitermelése folyik. A humuszban gazdag 

fedőréteget átmenetileg deponálják. A rekultiváció során az ideiglenesen deponált humuszos anyag 

egyenletesen visszatöltésre kerül a bánya talpazatába és a rézsűfelületekre.  

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

járművek légszennyezőanyag kibocsátásával kell számolni. A dokumentációban leírtak szerint a letakarítást, 

kitermelést, rakodást és tájrendezést végző gép által kibocsátott légszennyező anyagok, valamint a 

porszennyezés a levegő szennyezettségét kimutathatóan nem növelik, mivel a homok kitermelése, mozgatása 

talajnedves állapotban történik. A homok kitermelés egyidejűleg nem a teljes területen, hanem csak a bánya 

egy bizonyos pontján történik. A dokumentáció készítője által elvégzett számítások, becslések szerint a 

maximális kitermelés közvetlen hatásterületének a bányatelek és az azt körül vevő 173 m sugarú környezete 

tekinthető. A levegővédelmi hatásterületen védendő épület nem található.  

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. 

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

időszakban hosszabb távon hatással lehetne a klímaváltozásra, azonban a felhagyást követően a 

visszamaradó a felhagyott bányaterületet a jelenlegihez hasonló szerkezetű növényzet 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: 

Az érintett külterületi ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek és Natura 2000 

területnek. A bányatelek bővítéssel érintett ingatlanokon degradált, rossz állapotú élőhelyek találhatóak. Az 

ingatlanokon továbbá védett, fokozottan védett növény- és állatfaj előfordulásáról a hatóságnak nincs 

tudomása. A fentiek alapján a tevékenység nem okoz természetvédelmi érdeksérelmet, nem ellentétes a 
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természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal, ezért az előzetes vizsgálati dokumentáció táj- és 

természetvédelmi szempontból elfogadható. 

 

Szakkérdések indokolása 

 

I. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. melléklet I. táblázat 3. pontjában 

meghatározott szakkérdések alapján, a „Solt - I. homok” bányatelek tervezett bővítése 2,6357 ha-ról 5,4451 

ha-ra, valamint az alaplap süllyesztése a jelenlegi 94,03 mBf.-ről 93 mBf.-re vonatkozóan – a megküldött 

1807-EV tervszámú dokumentum vizsgálatával - egészséget veszélyeztető, illetve közegészségügyi 

szempontból kifogásolható hiányosságot, tényezőt nem észleltem. Tudomásunk szerint, a bányatelek 

területének tervezett bővítése a térség közüzemi ivóvízellátására igénybe vett üzemelő és távlati ivóvízbázist 

nem érint. 

Fentiekre tekintettel a nyilatkozati részben foglaltak szerint döntöttem. 

Szakmai álláspontomat „környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről” szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, az 5. melléklet I. táblázat 

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 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése alapján 

adtam meg. 

 

II. Növény és talajvédelmi szakkérdés 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, valamint az 52. § (1) bekezdése állapítja meg. A talajvédelmi szakkérdésben 

történő megkeresést a 71/2015. (III.30.) Kormány rendelet 28 § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet I. 

táblázat B oszlopa tartalmazza.  

 

III. Örökségvédelmi szakkérdés 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 496/2016.  

(XII.28.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 1. mellékletének 3. pontja állapítja meg. 

Hatóságom illetékességét a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) 

Korm. rendelet (továbbiakban (Korm. rendelet) 3. § (1) a) pontja és 1. melléklete állapítja meg. A régészeti 

örökségvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bek., illetve 5. melléklet I. 

táblázat alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 87-88. §-ban felsorolt szempontokat vettem 

figyelembe. 

 

IV. Az erdő védelmével kapcsolatos szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

A szakkérdés vizsgálatát a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet 

I/6. pont alapján végeztem, hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 2. 

melléklete szerint állapítottam meg. 
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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. 

 

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

Hatósági Osztálya 35300/2776-2/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában nem kérte az eljárás 

hatásvizsgálati szakba utalását. 

A szakhatósági állásfoglalás előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza.  

 

A szakhatósági állásfoglalás indokolása: 

 

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

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 80681-4-4/2018. ügyiratszámú megkeresésében a 

területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 

34.) ügyében a Solt-I. homok bányatelek bővítése tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárásban. 

A területi vízügyi-vízvédelmi szakhatóság a Piller Péter környezetvédelmi szakértő által készített, 

elektronikusan csatolt dokumentáció (tervszám: EV-1807) és a rendelkezésre álló iratok alapján az 

alábbiakat állapította meg: 

Az 1996-ban Solt Város Önkormányzata kérelmére a Szolnoki bányakapitányság 5526/1996. számú 

határozatával megállapított Solt-I.-homok védnevű bányatelek a Solt, 14.433/1, 14.433/2, 14.434, 14.435, 

14.436, 14.437, 14.438/1 helyrajzi számú ingatlanokon helyezkedik el. A Soltút Kft. a bányászati jogot Solt 

Város Önkormányzatától vette át, a Szolnoki Bányakapitányság engedélyével. 

A bányatelek területén ásványi nyersanyag homok (kódszáma: 1453) található. A bányatelek területe 2,6357 

ha, a kitermelhető ásványvagyon 2015.12.31.-i állapot szerint 55.318 m3. A 2016-2020. közötti időszakra 

vonatkozó kitermelési műszaki üzemi tervet a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya JN/MEF/BO/37-12/2016. számú 

határozatával 2020. december 31-ig hagyta jóvá. A tervidőszakban a bányatelken összesen 52.000 m3/év 

homok kitermelését tervezik. A kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyásához a területi vízügyi-

vízvédelmi hatóság 35300/1066-1/2016.ált. számon adta meg szakhatósági hozzájárulását. A bányászati 

hatóság JN/HF/BO/166-2/2018. iktatószámú határozatával a bányatelket megállapító 5526/1996. számú 

határozatot – az azt érintő számítási hiba miatt – kijavította. A javítás eredményeképpen a bányatelek valós 

kiterjedése nem változott, de nyilvántartott adatai (területe, alaplapja, fedőlapja, sarokponti EOV 

koordinátái) kis mértékben helyesbítésre kerültek. A bányatelek területe így jelenleg 2,6357 ha, alaplapja 

94,03 mBf., fedőlapja 119,69 mBf. A bányavállalkozó a bányatelek területi bővítését tervezi északi és déli 

irányban a jelenlegi 2,6357 ha-ról 5,4451 ha-ra, valamint az alaplap süllyesztését a jelenlegi 94,03 mBf.-ről 

93 mBf.-re. A bányászati hatóság JN/HF/BO/512-16/2018 számon kutatási engedélyt adott a Kft. részére, 

mely a bővített területen kívül a bányatelket is magában foglalja. A bővítést az indokolja, hogy a solti északi 

elkerülő út építéséhez ez a bánya a legközelebbi anyagnyerőhely. 

A bővítéssel érintett ingatlanok: 

Déli irányú bővítés: 14425, 14427, 14428, 14429, 14430, 14431, 14432/1, 14432/2 

Északi irányú bővítés: 14439, 14440, 14441/1, 14442 

A tervezett kitermelés volumen: 50.000 m3/év. A bővített bányatelken található ásványvagyon mennyisége 

becslés alapján mintegy 300.000 m3. Jelen eljárás tárgya a bányatelek tervezett bővítését megelőző előzetes 

vizsgálati eljárás. 

A bányászati tevékenység fázisai: letakarítás, kitermelés, rakodás, szállítás és tájrendezés. A letakarítás az 

átlagosan 0,3 m, vastag humuszos homoklisztes fedőréteg tolólapos munkagéppel vagy homlokrakodóval 

történő eltávolítását és depóniába rendezését jelenti. A kitermelést külfejtéses módszerrel, több termelési 

szinten, talajvízszint felett, lánctalpas vagy gumikerekes forgó-felsővázas kotrógépekkel végzik közvetlenül 

a szállítójárműre. A tervidőszakban a kitermelést a védősávok határán belül, a kijelölt pillérek meghagyása 

mellett, az alaplap szintjéig végzik. A kitermelt homok elszállítását a Solt, 14496 és 14997 helyrajzi számú 

önkormányzati úton végzik az 52. számú főútig. A tájrendezés során a korábban letakarított és külön 

deponált humuszos anyagot a rekultiváció során egyenletesen visszatöltik a bányatalpra és a rézsűfelületekre. 

A határrézsűket 40 °-osra képezik ki. A bánya tájrendezési tervét a Kalocsai Földhivatal 12.058/1991. számú 

határozatával hagyta jóvá. A jóváhagyott tájrendezési terv szerint az újrahasznosítási cél gyep (legelő) terület 
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kialakítása, ugyanakkor a dokumentáció szerint erdő, illetve gyep (legelő) terület visszaállítása, ezért a 

vízügyi hatóság ezzel kapcsolatosan előírást tett. 

Vízellátás, szennyvízelhelyezés 

A homok kitermelési technológia vizet nem igényel, mivel a földnedves állapotban kitermelt homokot 

mindenfajta feldolgozás nélkül szállítják el a bányatelek területéről. A bányatelek területén ivóvíz- és 

szennyvíz vezeték nincs. 

A külfejtésen foglalkoztatottak számára a szociális helyiségek a bányavállalkozó telephelyén biztosítottak, 

így a bányatelek területén jelenleg szennyvíz nem keletkezik. A bányatelek területén, a bányagödrön kívül 

zárt rendszerű mobil illemhely elhelyezését tervezik, melynek tartalmát a mobil illemhelyet szolgáltató cég 

rendszeresen elszállítja. 

Csapadékvíz elvezetés: 

A bányatelek területén szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A bányatelken csapadékvíz elvezető 

rendszer nincs kiépítve. A csapadékvíz a jó vízvezető képességű talajon elszikkad.  

Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, vízbázis védelem: 

A bányatelek alaplapja jelenleg 94,03 mBf, a tervezett alaplap 93,0 mBf, fedőlapja 119,69 mBf. 

A kitermelés szárazon, a talajvíz szintje felett történik, ezáltal a területen bányató nem keletkezik. A talajvíz 

maximális szintje a dokumentáció szerint 93,0 mBf alatt van. A bővítéshez kapcsolódó fúrásos kutatás még 

nem történt meg a területen. A Piller Péter környezetvédelmi szakértő által elektronikusan megküldött 

kiegészítés szerint a bővítéshez kapcsolódó fúrásos kutatás még nem történt meg a területen és a bányatelek 

fektetését megelőző kutatási dokumentáció sincs a Kft. birtokában. A bánya melletti területről – ahol a 

szintvonalak alapján a terepszint 93,0 mBf alatti – rendelkezésre álló, Google Earth alkalmazáson elérhető 

ortofotókat megküldték. A 2006-2016. közötti időszakra vonatkozó ortofotók egyikén sem látható vízállás. 

Ez alapján a tervező megállapítja, hogy a területre jellemző maximális talajvízszint 93,0 mBf alatti. A 

bányatelek az sp1.15.2. Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész víztesten helyezkedik el, mely a Vízgyűjtő-

gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2) során mennyiségi szempontból gyenge minősítést kapott. A 

1155/2016. (III.31.) Kormány határozatban kihirdetett Magyarország felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-

gazdálkodási Terve 8-12. mellékletében a bányászati tevékenységgel érintett sp.1.15.2 jelű Duna-Tisza köze 

- Duna-völgy déli rész sekély porózus víztestre a felszín alatti vizek állapotát javító intézkedések között a 

bányászati tevékenységhez kapcsolódó 15.1. és 32.1 azonosítójú intézkedések végrehajtása nem szerepel, 

viszont a talajvízszint süllyedés megállítása (31.1.) igen. 

A bányászati tevékenység a dokumentáció szerint nem jár a talajvíz mennyiségének csökkentésével, a 

vízügyi hatóság ennek alátámasztására rendelte el a talajvíz monitoring kutak telepítését és üzemeltetését. 

A vízügyi-vízvédelmi hatóság a felszín alatti vizek jó mennyiségi és minőségi állapotának biztosítása 

érdekében a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. és 9.§-ában foglaltak 

alapján a bányászati tevékenység felszín alatti vizek mennyiségére (talajvízszint alakulására) és minőségére 

gyakorolt hatásának nyomon követésére alkalmas monitoring rendszer megvalósítását határidővel 

elrendelte. 

A talajvíz monitoring kutak engedélyeztetése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. 

(V.22.) Korm. rendelet (VR.) 1. §-a és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 3. pontja 

alapján a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik. A kutak létesítése a VR. 3.§ (1) bekezdése alapján vízjogi 

létesítési engedély, üzemeltetése a VR. 5.§ (1) bekezdés alapján vízjogi üzemeltetési engedély alapján 

végezhető. Erre felhívtuk az ügyfél figyelmét. 

Állandó vízfolyás a bánya területén és annak közvetlen környezetében nem található. A bányászati 

tevékenység során felszíni vízbe kibocsátás nem történik. A vízügyi hatóság Ákr. 25.§ (1) bek. b) pontja 

szerinti megkeresésére az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.) 1108-

/2018. számon az alábbiakat közölte: 

„A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezetének 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 35300/2776-1/2018. iktatószámú belföldi jogsegély kérelmében 

adatszolgáltatást kért az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól a Solt I. homok bányatelek bővítésére 

vonatkozó környezetvédelmi előzetes vizsgálattal kapcsolatban. A tárgyi Solt I. homok bányatelek területén 

folytatott haszonanyag kitermelés által érintett sekélymélységű üledékek az sp.1.15.2 jelű Duna-Tisza köze – 

Duna-völgy déli rész sekély porózus víztest részét képezik, amely a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

felülvizsgálata (VGT2) során mennyiségi szempontból gyenge minősítést kapott. Az elvégzett vízmérleg 

számítások a víztesten elhelyezkedő FAVÖKO területek jó állapotához szükséges felszín alatti vízkészletek 

hiányát mutatták ki. A víztest kémiai szempontból jó minősítést kapott. A környezetvédelmi előzetes 

vizsgálati dokumentáció szerint a jelenlegi bányatelek bővítése a laterális kiterjedés növekedése mellett az 
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arra vonatkozó alaplap jelenleg engedélyezett 94,03 mBf. térszínről 93,00 mBf. térszínre való módosítását is 

maga után vonja. A térség talajvízállására vonatkozó paraméterek a jelenlegi bányatelektől D-DK-i irányban, 

megközelítőleg 3,6 km távolságban elhelyezkedő Solt 001370 törzsszámú, valamint É-i irányban, nagyjából 

5,8 km távolságban elhelyezkedő Apostag 001396 törzsszámú talajvízszint figyelő kút talajvízszint idősorai 

alapján becsülhetők meg. 

 

           EOV    EOV       Terep   Átlagos KV  Átlagos KÖV    Átlagos NV 

Törzsszám       X       Y       (mBf.)     (mBf.)         (mBf.)          (mBf.) 

 

001370        162059        646135      95,87       92,38               92,85                 93,25 

001396        171229        644583      96,23       92,24               92,71                 93,35 

 

A dokumentációban nem szerepelnek a bányatelek területére és annak közvetlen környezetére vonatkozó 

egyértelmű talajvízszint adatok. A fent említett két talajvízszint figyelő törzshálózati kút adatai alapján 

megvan a lehetősége annak, hogy az alkalmazni kívánt 93,00 mBf. térszínű bányatelek alaplap esetén az 

alaplapig történő haszonanyag kitermelés a talajvízkészletet is érintheti majd. A jelenlegi, illetve az 

előirányzott bővítés keretében megnövelt területű jövőbeli bányatelek távlati vagy üzemelő vízbázis 

védőterületet, védőidomot nem érint.”  

Havária esemény a munkagépek használatából eredően történhet a bányatelken. A gépek esetleges 

meghibásodás esetén a talajra kifolyt üzemanyagot felszedik és a szennyezett talajt arra jogosult szakcégnek 

adják át ártalmatlanításra. A gépek karbantartását, szerelését, olajcseréjét a bánya területén kívül, a gépeket 

üzemeltető alvállalkozó saját telephelyén végzi. Amennyiben a gépek karbantartására havária-elhárítási 

okból a bányatelek területén kerülne sor, úgy az annak során keletkező hulladékokat 200 literes fémhordóba 

gyűjtik össze, amelyet napi rendszerességgel a bányatelken kívüli telephelyre szállítanak. A munkagépek 

üzemanyaggal való feltöltése lehetőség szerint szintén a munkagépek telephelyén, a bánya területén kívül 

történik. Amennyiben valamilyen okból mégis a bányatelek területén történne, úgy a helyszínre szállított 

egyszeri feltöltésre elegendő üzemanyagot tartálykocsiból csepegést felfogó, peremmel ellátott fémtálca 

felett valósítják meg. A homokbányászati tevékenység üzemszerű működés esetén nem jelent veszélyt a 

felszín alatti vizek minőségére, a bányanaplók bejegyzései szerint káresemény eddig nem fordult elő. 

A homokbánya területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletéhez kapcsolódó részletes érzékenységi térkép alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából 

érzékeny területi kategóriába tartozik, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján kijelölt üzemelő-, illetve 

távlati vízbázis védőterületét nem érinti. 

Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások: 

A homokbánya területe nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz- és a jéglevonulásra, valamint a 

mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

Összességében a vízügyi-vízvédelmi szakhatóság megállapította, hogy a homokbányászati tevékenység 

vízfelhasználással, szennyvíz keletkezésével nem jár, vízjogi engedély köteles csapadékvíz elvezetés 

nem történik. A tevékenység a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a talajvíz felszínre 

kerülésével, a talajvíz párologtatásával nem jár, talajvízszint süllyedést nem okoz. A dokumentációban 

bemutatott és a hatóság részéről előírásokkal szabályozott rendeltetésszerű üzemeltetés esetén a 

felszíni és felszín alatti vizek minőségét nem veszélyezteti, mennyiségüket a dokumentáció szerint nem 

befolyásolja. Üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, az árvíz és a jég 

levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol, ezért a szakhatósági hozzájárulását 

előírásokkal megadta.  

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. számú melléklet 9. 

táblázat 2. és 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja 

meg. 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján hozta 

meg. 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló 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.” 
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Hatóságunk 2018. május 30. napján – figyelemmel a Rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – az Ákr. 25. § 

(1) bekezdése alapján megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét, hogy 

nyilatkozzon a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

önkormányzati szabályozására, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjára vonatkozóan.  

 

Solt Város Jegyzője S/2812-2/2018. iktatási számon az alábbi nyilatkozatot tette. 

 

„Soltút Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. „Solt-I. homok” bányatelek bővítése, előzetes vizsgálati 

eljárásra vonatkozó  belföldi jogsegély iránti megkeresésükben foglaltakra hivatkozva  az alábbi tájékoztatást 

adom: 

A tervezési terület Solt Város Önkormányzata 17/2017. (IX.20.), 19/2009.(XI.11.), 9/2014. (VI.10.) , 6/2015. 

(II.10.) és 5/2017.(II.15.) 17/2017. (IX.20.) rendeleteivel módosított, 11/2008.(VII.7.) rendeletével 

jóváhagyott helyi építési szabályzata és szabályozási terve szerint  az alábbi besorolású övezeteket érinti: 

1. Különleges  területek:  Bányaterület 

Bk jelű bányaterületek a szabályozási terven lehatároltak. (ennek kontúrja azonos a szakvélemény 4. 

mellékletén piros vonallal jelzettel) 

2/1. Mezőgazdasági terület: 

Má-1 általános övezet (ebbe az övezetbe tartozik a meglévő bányatelekhez északról csatolni tervezett, zöld 

határvonallal jelölt terület) 

2/2. Mezőgazdasági terület: 

Má-2 természet-, és tájvédelmi övezet (ebbe az övezetbe tartozik a meglévő bányatelekhez délről 

csatolni tervezett, zöld határvonallal jelölt terület) 

Általános mezőgazdasági terület övezeti előírásai 
 (Má-1) általános övezet 

Elhelyezhető az övezeti előírások figyelembevételével: 

mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó üzemi jellegű építmények 

különböző mezőgazdasági szolgáltatások (javító műhelyek, fafeldolgozók) 

termény-, és állatfelvásárlás, tejbegyűjtő, zöldség-, gyümölcsfelvásárlás 

élelmiszeripari  feldolgozás , sütöde, savanyítóüzem, pince , hűtőház, 

vágóhíd 

élelmiszeraktárak 

mezőgazdasági építmények 

állattartó épületek 

növénytermesztés épületei 

Lakóépület és háztartással kapcsolatos építmények 

Beépítés feltételei az OTÉK előírásai szerint 

(Má-2) természet-, és tájvédelmi övezet 

Az övezetben kizárólag a vízügyi és természetvédelmi kezeléshez és kutatáshoz kötődő -beleértve a legeltető 

állattartással kapcsolatos állattartó, tároló-, és szociális épületeket is- helyezhetők el. 

telek min 1500m
2

 

beépítés: szabadon álló 

építménymagasság: max: 3,6 m 

építészeti előírás: magastető: 40-45%-os hajlásszög 

(Má-2*) övezetben építmény nem helyezhető el. 

A csatolandó részek - de a meglévő is részben -Tt természeti terület határán belüli fekvésűek. 

A település „rendezési terve” e-felületen hozzáférhető az alábbiak szerint:  

 - njt.hu, önkormányzati rendeletek, megye, település, témakör (D2) 

 - HÉSZ végén, a csatolmányokban a grafikus részek (Sz-1/7; Sz-2/jelm) 

A tervezett bányatelek bővítés helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással nem ellentétes.” 
 

A dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy a tervezett tevékenység megvalósulása esetén nem 

gyakorol jelentős mértékben kedvezőtlen hatást a környezetre, ezért a tevékenység megkezdéséhez 

levegő- és zajvédelmi, földtani közeg védelmi, hulladékgazdálkodási, illetve természetvédelmi 

szempontból környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem szükséges. 

Egyben tájékoztattuk a kérelmezőt, hogy a Rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet 
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védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: a Kvt.) 66. § (1) bekezdés 

d) pontja szerint a tevékenység pontforrás létesítési és működési, valamint vízjogi engedély birtokában 

kezdhető meg. 

 

A határozat a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontján alapul. 

 

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

határozza meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban a BK-05/KTF/03041-2/2018. számú végzésével függő 

hatályú döntést hozott, amelyhez joghatások nem fűződnek tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi hatóság 

2018. július 8. napjáig (objektív határidő) az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

A határozat rendelkező részében tájékoztattuk az ügyfelet arról, hogy a tervezett tevékenység milyen egyéb 

engedély birtokában kezdhető 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 döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

Hivatalunk jelen határozatot a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése 

értelmében – véglegessé válásra tekintet nélkül hivatalában és honlapján – közhírré teszi. 

 

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

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

szövegének közhírré tételéről. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

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

mellékletének 35. pontja alapján határoztam meg. 

 

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

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, 

illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

 

Kecskemét, 2018. július 5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Borics Attila András 

a járási hivatalvezető helyett eljáró  

járási hivatalvezető-helyettes 

nevében és megbízásából 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják: 

1. Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) cégkapu#10642166                                                                          

2. Solt Város Jegyzője (6320 Solt, Béke  tér 1.)  – kifüggesztésre, külön levéllel                                    HKP 

3. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály 6000 Kecskemét, 

József A. u. 2. HKP 

4. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.) – tájékoztatásul, 

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

Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcs-Zy. u. 10.)                                                                                  HKP 

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

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

     (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                   HKP 

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

Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 34.)  HKP 

9. Hatósági Nyilvántartás 

10. Irattár 


