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HATÁROZAT

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.; a továbbiakban: Kérelmező)

meghatalmazása  alapján  a  VIBROCOMP Kft. (1118  Budapest,  Bozókvár  u  12.,  a  továbbiakban:

Tervező) által a tárgyi ügyben benyújtott kérelem és előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott

előzetes   vizsgálat   lezárásaként a   területi   környezetvédelmi   és   természetvédelmi   hatóságként

eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Hatóság)

megállapítja,

hogy  a  Siófok-Pécs  kerékpárút  Baranya  megyei  szakaszának  létesítése  vonatkozásában  kizáró  ok

merült fel, mivel a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban,

azonban az összhang a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem

előterjesztéséig megteremthető.

A   kizáró   okot   a   létesítési,   építési   engedély   kiadására   jogosult   hatóság   döntéséig  meg   kell

szüntetni.

A   tervezett   tevékenységnek   jelentős  környezeti   hatása  nincs,  ezért  környezeti  hatásvizsgálati

eljárás lefolytatása nem szükséges.

A tevékenység megkezdéséhez építési engedély, az útügyi hatóság engedélyének megszerzése

szükséges.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 9. § (1) bekezdése

értelmében   a   tervezett   kerékpárút   létesítése   –   a   termőföldként   nyilvántartott   földrészletek

esetében   –   termőföld   végleges   más   célú   hasznosításának   minősül.   Termőföldet   csak   az

ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet (időlegesen vagy véglegesen) más célra hasznosítani. A

végleges   más   célú   hasznosítást   a   Tfvt.   12.   §-ában   részletezett   mellékletek   benyújtásával

kezdeményezni kell az illetékes ingatlanügyi hatóságnál.

A  kulturális  örökség védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV.   törvény  (továbbiakban:  Kötv.)  22.  §   (3)

bekezdés aa) alpontja alapján tárgyi tervezett tevékenység vonatkozásában régészeti megfigyelés

került előírásra az alábbiak szerint:
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1. Minden talajbolygatással járó földmunka csak régészeti megfigyelés mellett végezhető.

2. Ha  a  régészeti  megfigyelés  során  régészeti  bontómunka  válik  szükségessé,  akkor  –  legalább  a

beruházási  földmunkával  érintett  mélységig  –  az  előkerült  régészeti  jelenség  vonatkozásában  a

régészeti  bontómunkát  és  az  elsődleges  leletfeldolgozást  a  régészeti  megfigyelés  keretében  kell

elvégezni.

3. Amennyiben a régészeti szakfeladatok ellátása során régészeti korú megtartásra érdemes objektum,

fal, épület, síremlék, sírépítmény stb. kerül elő, az előkerülés tényét Baranya Megyei Kormányhivatal

Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Főosztály felé  írásban be kell  jelenteni,  aki  az  előkerült  objektum

megtartásáról az egyeztetéseket követően dönt.

4. A régészeti szakfeladatok ellátására szerződést kell kötni a régészeti szakfeladatok ellátására jogosult

intézménnyel. 

5. A szükséges megelőző régészeti szakfeladatok ellátására az építtetőnek biztosítania kell a szükséges

időt és anyagi feltételeket.

6. A  munka  megkezdéséről,  azt  8  nappal  megelőzően,  írásban  értesíteni  kell  az  örökségvédelmi

hatóságot.

I.

A közreműködő szakhatóság állásfoglalása

A  Baranya  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  35200/2091-1/2020.ált. számú  vízügyi  és

vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„A  Siófok-Pécs  kerékpárúthoz  kapcsolódó  Siófok-Dombóvár  útvonal  Baranya  megyei  szakaszának

létesítés tárgyában elkészített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a tevékenységgel kapcsolatban

kizáró ok nem merült fel, a létesítésből és működésből jelentős hatások nem várhatóak. A hatáskörünkbe

tartozó  szakkérdések  vonatkozásában  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás  lefolytatását  nem  tartom

szükségesnek.”

II.

Egyéb rendelkezések

Az eljárás során a Kérelmező által megfizetett  igazgatási szolgáltatási díjon és eljárási  illetéken felül

egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Környezetvédelmi és

Természetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.

Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése alól nem

mentesít.

A 2064-3/2020. ügyszámon kiadott függő hatályú döntésében foglalt joghatások nem állnak be.
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Jelen  döntés  ellen  fellebbezésnek  helye  nincs,  azonban  a  kézhezvételt  követő  30  napon  belül  –

jogsérelemre hivatkozással – annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni a Pécsi Törvényszéktől (7623

Pécs, Rákóczi út 34.). 

A  keresetlevelet  a  Baranya  Megyei  Kormányhivatalhoz kell  benyújtani  vagy  ajánlott  küldeményként

postára  adni.  A  bírósággal  való  (kötelező  vagy  választott)  elektronikus  kapcsolattartás  esetén  a

keresetlevelet  elektronikusan kell  benyújtani  a Kormányhivatal  hivatali  kapujára.  Amennyiben a fél  a

közigazgatási perben jogi képviselő nélkül jár el, a keresetlevelet  a polgári perben és a közigazgatási

bírósági  eljárásban  alkalmazandó  nyomtatványokról  szóló  6/2019.  (III.  18.)  IM.  rendeletének  (a

továbbiakban:  IM rendelet)  19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti (további

tájékoztatás: http://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-egyes-ugyfajtakban).

A felet a perben tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek

bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

Az erre irányuló kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A  keresetlevél  benyújtásának a  döntés  végrehajtására  nincs  halasztó  hatálya,  az  ügyfél  azonban  a

keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelem formájában a halasztó hatály elrendelését kérheti. A

kérelemben  részletesen  meg  kell  jelölni  azokat  az  indokokat,  amelyek  az  azonnali  jogvédelem

szükségességét  megalapozzák  és  az  ezek  igazolására  szolgáló  okiratokat  csatolni  kell.  A  kérelmet

megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt

napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye. 

A  szakhatóság  állásfoglalása  ellen  önálló  jogorvoslatnak  nincs  helye,  az  a  jelen  döntés  elleni

közigazgatási perben támadható meg.

INDOKOLÁS

A  Kérelmező  meghatalmazása  alapján  a  Tervező  2020.  május  11.  napján  tárgyi  ügyben  előzetes

vizsgálati  eljárás  lefolytatása  iránti  kérelmet  nyújtott  be  a  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi

Hatósághoz. A Tervező kérelméhez mellékelte az általa összeállított,  067/2019. témaszámú előzetes

vizsgálati dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A  Dokumentáció  összeállításában közreműködő szakértők  –  a  jogszabály  tartalmi  követelményeinek

megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői jogosultságukat igazolták.

A  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Hatóság  megállapította,  hogy  a  tervezett  tevékenység  a

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.

(XII.  25.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  R.)  3.  számú  mellékletének  87.  c)  pontja  [„Közutak  és

közforgalom  elől  el  nem  zárt  magánutak,  kerékpárutak  (amennyiben  nem  tartozik  az  1.  számú

mellékletbe) az előző pontokba nem tartozó országos közút, helyi közút, a közforgalom elől el nem zárt

magánút és kerékpárút védett területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés

nélkül”]  alapján  előzetes  vizsgálat,  és  a  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Hatóság  döntésétől

függően környezeti hatásvizsgálat köteles.
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A  tárgyi  beruházás  szerepel  az  egyes  közlekedésfejlesztési  projektekkel  összefüggő  közigazgatási

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt  jelentőségű üggyé nyilvánításáról  és az eljáró

hatóságok  kijelöléséről szóló  345/2012.  (XII.  6.)  Korm.  rendelet (továbbiakban:  Korm.  r.)  1.  számú

mellékletében (1.8.51. Siófok – Szabadhídvég – Tamási – Dombóvár – Orfű – Pécs közötti  szakasz

kerékpárút hiányzó szakaszainak előkészítése).

A Korm. r.  1. § (1) bekezdése szerint a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű

üggyé nyilvánítja a 1. mellékletben meghatározott beruházásokkal összefüggő, azok megvalósításához

és  használatbavételéhez  (forgalomba  helyezéséhez,  üzemeltetéséhez,  működéséhez)  közvetlenül

szükséges, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

A fentiek alapján tárgyi eljárás a Korm. r. 1. § (1) bekezdése, az 1. számú melléklet, és a 2 sz. melléklet

9. pontja szerint kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárás.

A  Kérelmező  a  kérelmezett  eljárásért  a  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  eljárások

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

mellékletének  35.  pontja  szerinti  250.000  forint  összegű  igazgatási  szolgáltatási  díjat  –  a

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság felhívására – megfizette.

A területileg illetékes vízügyi  hatóság szakhatósági  közreműködéséért  az illetékekről  szóló 1990. évi

XCIII. törvény  (a továbbiakban: Itv.) mellékletének XIII. fejezete 1. pontja szerint 5.000 forint összegű

eljárási  illetéket  kell  fizetni.  A  Kérelmező  az  5.000  forint  illetéket  –  a  Környezetvédelmi  és

Természetvédelmi Hatóság felhívására – lerótta.

A  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Hatóság  a  R.  3.  §  (3)  bekezdése  értelmében  az  eljárás

megindulásáról  szóló  közleményt  2020.  május  14.  napján  a  hivatalában  és  a  honlapján  közzétette,

továbbá a R. 3. § (4) bekezdése alapján a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a

tervezett  tevékenység  helye  szerint illetékes  települések  (Komló,  Orfű,  Husztót,  Kovácsszénája,

Magyarhertelend, Bodolyabér, Oroszló, Magyarszék Mindszentgodisa, Kishajmás) jegyzőinek.

A  jegyzők  a  R.  3.  §  (4)  bekezdésben  foglalt  kötelezettségüknek  eleget  téve  tájékoztatták  a

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságot a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, és a kérelem és

mellékleteinek elektronikus példányaiba való betekintési lehetőség módjáról is.

A  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Hatóság  –  figyelemmel  az  általános  közigazgatási

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében és az  egyes

közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló  531/2017. (XII.

29.) Korm. rendelet 1. §-ban, valamint az 1. sz. melléklet 9. pontjában foglaltakra – a környezetvédelmi

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

30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 28. § (3) bekezdés, valamint az 5. melléklet II. táblázat 3. pontja

alapján  a  vízügyi  és  vízvédelmi  szakkérdésekben  a  területileg  illetékes  vízügyi  hatóságot

szakhatóságként megkereste.

A  Baranya  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  a  35200/2091-1/2020.ált.  számú  vízügyi  és

vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta, és azt az alábbiak szerint

indokolta:
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„A Hivatal  tárgyi  ügyben 2064-7/2020.  ügyiratszámon – 2020. május 14.  napján – az Igazgatóságot

szakhatósági állásfoglalás megadása céljából kereste meg.

A  szakhatósági  megkeresésben  a  Hivatal  megadta  Tervező  által  067/2019.  tervszámon  készített

előzetes vizsgálati dokumentáció elektronikus elérési útvonalát.

Az  egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró  szakhatóságok  kijelöléséről  szóló

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. sz.-ú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjai

alapján az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési

eljárásban  vízügyi  és  vízvédelmi  hatáskörben  vizsgálandó  szakkérdés  annak  elbírálása,  hogy  a

tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása

biztosított-e, vízbázis védőterületére,  védőidomára,  jogszabályban, illetve határozatban meghatározott

előírások  érvényesíthetők-e,  továbbá  annak  elbírálása,  hogy  a  tevékenység  az  árvíz  és  a  jég

levonulására,  a  mederfenntartásra  milyen  hatást  gyakorol,  illetőleg,  hogy  a  tevékenység  kapcsán  a

felszíni  és  felszín  alatti  vizek  minősége,  mennyisége  védelmére  és  állapotromlására  vonatkozó

jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A  dokumentációt  áttanulmányoztam,  és  az  előzőekben  hivatkozott  szakkérdések  tekintetében  a

következőket állapítottam meg.

A  Kérelmező  a  Siófok-Pécs  kerékpárúthoz  kapcsolódó  Siófok-Dombóvár  útvonal  Baranya  megyei

szakaszának létesítését tervezi. A tervezett létesítmény három szakaszon kerül kialakításra.

XIII/2. szakasz:

A XIII/2. változat esetében 13 db vízfolyás, vagy árok keresztezés történik. Jelentősebb keresztezett

vízfolyások: Baranya-csatorna, Tekeres-völgyi-vízfolyás.

XIII/H1. szakasz:

A  XIII/H1  változat  esetében  22  db,  elsősorban  árok  keresztezés  történik.  Jelentősebb  keresztezett

vízfolyás:  Baranya-csatorna,  Malom-árok,  Orfűi-patak.  A  7+940  szelvénytől  a  kerékpárút  a

Kovácsszénájai-tó, valamint a Hermann-Ottó-tó mellett halad el.

XIII/K. szakasz:

A  Mecsek-kör  XIII/K  jelű  Komló-Kisvaszari  ága  7  vízfolyást  keresztez.  Jelentősebb  keresztezett

vízfolyások:  Magyarszéki-időszakos-vízfolyás,  Baranya-csatorna,  Kaszárnya-patak.  A  nyomvonal

megközelíti a Barátúri-tavat.

A  keletkező  csapadékvíz  elvezetése  megoldott.  Azokon  a  szakaszokon,  ahol  a  kerékpárút  külön

létesítményként, a meglévő út közvetlen környezetében, azzal párhuzamosan halad, a csapadékvizet

általában a meglévő úttal  közös talpárokba vezetik.  A kerékpárút  egyoldali  lejtéssel készül.  Jelentős

terepi hozzáfolyás nem várható. Az országos közutakkal közös nyomvonalon haladó kerékpáros hálózat

vizei a közút talpárkába gravitálnak. Számottevő többlet csapadékvíz nem keletkezik.

Az üzemeltetés során technológiai szennyvíz, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Oroszló,  Bodolyabér,  Kishajmás,  Husztót,  Kovácsszénája,  Magyarhertelend,  Magyarszék,

Mecsekpölöske területe a felszín alatti  víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín

alatti vízminőség-védelmi terület.

Orfű  területe  a  felszín  alatti  víz  állapotának  érzékenysége  szempontjából  fokozottan  és  kiemelten

érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület.

A területek érzékenységi besorolása – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: FAV r.) 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000

méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.

7623 Pécs, József Attila u. 10. Telefon: +36-72 507-015 Fax: +36-72 507-012



6

A tervezett létesítmény üzemelő vagy távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló

vízkivételeket nem érint,  így a tevékenység végzésével vízbázis védőterületének jogszabályban vagy

hatósági határozatban előírt követelményeit nem sértik.

A tervezett kerékpárút kialakítása és üzemeltetése az árvíz és jég levonulására, a mederfenntartásra

nem gyakorol hatást.

Összességében a felszíni  és felszín alatti  vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban,

illetve  határozatban  meghatározott  előírások  érvényesülnek.  A  rendelkezésemre  álló  kérelem  és  a

mellékleteként  benyújtott  előzetes  vizsgálati  dokumentáció  érdemi  vizsgálatát  követően  a  fenti

jellemzőket figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

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

továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2), (3) és (5) bekezdése, továbbá a felszíni vizek minősége védelmének

szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FIV r.) alapján adtam.

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

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi  LVII.  törvény 28. § (1) bekezdése, a

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

szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és (3) bekezdése, a

FAVr. 10.§-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. §

(1) bekezdése és az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek

nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  üggyé  nyilvánításáról  és  az  eljáró  hatóságok

kijelöléséről  szóló  345/2012.  (XII.  6.)  Korm.  rendelet  1.  §-a  és  1.  mellékletének  1.389.  pontja,

illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja

meg.”

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a R. 1. § (6b) bekezdése alapján, figyelemmel  az

Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjára, a 2064-5/2020. ügyiratszámú végzésében megkereste a tervezett

tevékenység helye szerint illetékes települések (Komló, Orfű, Husztót, Kovácsszénája, Magyarhertelend,

Bodolyabér,  Oroszló,  Magyarszék Mindszentgodisa,  Kishajmás) jegyzőit.  A  Környezetvédelmi  és

Természetvédelmi Hatóság a megkeresés szerint a jegyzőktől kérte, hogy adják meg az arra vonatkozó -

rendelkezésére  álló  -  adatokat,  hogy  a  tevékenység  összhangban  van-e  a  helyi  környezet-  és

természetvédelemmel  kapcsolatos  önkormányzati  szabályozással,  valamint  a  településrendezési

eszközökkel.  A  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Hatóság  a  R.  1.  §  (6c)  bekezdése  alapján

felhívta  a  jegyzők  figyelmét  arra  is,  hogy  mellékelhetik  a  tervezett  tevékenységgel  kapcsolatos

véleményüket is.

A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 258-2/2020. ügyszámú válaszlevelében az

alábbi tájékoztatást adta:

„A  kérelemhez  mellékelt  előzetes  vizsgálati  dokumentáció  alapján  Mindszentgodisa  és  Kishajmás

települések  vonatkozásában a  tervezett  tevékenység  összhangban van  a  települések  környezet-  és

természetvédelemmel  kapcsolatos  önkormányzati  szabályozásaival,  valamint  a  településrendezési

eszközökkel.”

A  Magyarhertelendi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Jegyzője  az  mhe/798-2/2020.  ügyiratszámú

válaszlevelében az alábbi nyilatkozatot tette:
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„…a kerékpárút létesítése megfelel Magyarszék község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2006. (VII.

4.)  17-18.  §-ában,  Oroszló  község  Helyi  Építési  Szabályzatáról  szóló  1/2007.  (II.  26.)  24.  §-ában

Bodolyabér  község  Helyi  Építési  Szabályzatáról  szóló  1/2007.  (II.4.)  hatályos  településrendezési

tervének,  Magyarhertelend  község  Helyi  Építési  Szabályzattal  nem  rendelkezik  –   a  tevékenység

összhangban  van  a  helyi  környezet-  és  természetvédelemmel  kapcsolatos  önkormányzati

szabályozással.”

A Komlói  Közös Önkormányzati  Hivatal  Jegyzője  a  11400-2/2020.  ügyiratszámú válaszlevelében  az

alábbi nyilatkozatot tette:

„Komló  Város  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  tárgyú  önkormányzati  rendeleteit,  valamint  a

Komló  Város  Szabályozási  Tervéről  és  a  Helyi  Építési  Szabályzatáról  szóló  28/2012.  (XII.  15.)

önkormányzati rendeletét (HÉSZ) megvizsgálva megállapítottam, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő

Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) által a Siófok-Pécs kerékpárút létesítése Baranya megyei szakaszának,

Komló  közigazgatási  területén  tervezett  tevékenysége  összhangban  van  az  említett  tárgyú

önkormányzati szabályozással, településrendezési eszközökkel.”

Az Orfűi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője az ORF/2552-2/2020. ügyiratszámú válaszlevelében az

alábbi nyilatkozatot tette:

„Orfű,  Husztót  és  Kovácsszénája  Községek  településrendezési  tervein  a  tervezett  kerékpárút

nyomvonala nem, illetve részben szerepel,  de az építési  engedélyezési  eljárás kezdeményezéséig a

rendezési tervek módosítása megtörténik.

A  tervezett  létesítés  helyi  környezet-  és  természetvédelemmel  kapcsolatos  önkormányzati

szabályozásokkal  egyik  település  esetében  nem  ellentétes,  helyi  környezet-  és  természetvédelmi

érdekeket nem sért.”

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a 2064-

8/2020.  ügyiratszámú  végzésében  megkereste  a  Duna-Dráva  Nemzeti  Park  Igazgatóságot  (a

továbbiakban: Igazgatóság). A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a megkeresés szerint az

Igazgatóságtól  kérte,  hogy nyilatkozzon arról,  hogy a  tervezett  tevékenység érint-e  védett,  illetve az

Európai Közösség Natura 2000 hálózat hatálya alá tartozó területet, érzékeny természeti területet, illetve

védett faj élőhelyét, és a tevékenység azokra milyen hatással van, továbbá, hogy a tevékenység milyen

feltételekkel engedélyezhető, illetve a védett növény-és állatfajok védelme érdekében természetvédelmi

szempontból mely korlátozások előírását tartja fontosnak.

Az Igazgatóság a DDNPI/1120-3/2020. ügyiratszámú válaszlevelében az alábbi nyilatkozatot tette:

„A tervezett  beruházás érint  Mecsek (HUDD20030)  Natura  2000 területet,  de csak  rövid  és  erősen

bolygatott  szakaszon,  így  jelölő  fajok  vagy  élőhelyek  érintettségével  nem kell  számolni.  Az  érintett

terülten megtalálható az inváziós óriás keserűfű (Fallopia sp.) állomány is, melynek további terjedését

kerülni kell, így a bolygatott talaj Natura 2000 területen nem deponálható még ideiglenes jelleggel sem.

Ugyancsak kerülni  kell  a beruházással nem érintett  Natura 2000 terület felvonulási,  közlekedési célú

igénybevételét is.”

A Nemzeti  Ökológiai  és  Természetvédelmi  Egyesület  (6500  Baja,  Bajnok  u.  16/B.,  a  továbbiakban:

Egyesület) 2020. május 18. napján érkezett beadványában a tárgyi eljárásban kérte ügyféli jogállásának
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elismerését. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a 2064-20/2020. számú végzésében az

Egyesület ügyféli jogállását elismerte.

A  Tervező  2020.  június  11.  napján  kérelme  kiegészítéseként  térképmellékletet  nyújtott  be  a

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatósághoz.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a R. 3. § (3) bekezdése értelmében az erről szóló

közlemény kiegészítést 2020. június 12. napján a hivatalában és a honlapján közzétette, továbbá a R. 3.

§  (4)  bekezdése  alapján  a  vonatkozó  iratokat  –  közhírré  tétel  céljából  –  megküldte  a  tervezett

tevékenység helye szerint illetékes települések (Komló, Orfű, Husztót, Kovácsszénája, Magyarhertelend,

Bodolyabér, Oroszló, Magyarszék Mindszentgodisa, Kishajmás) jegyzőinek.

A  jegyzők  a  R.  3.  §  (4)  bekezdésben  foglalt  kötelezettségüknek  eleget  téve  tájékoztatták  a

Környezetvédelmi  Hatóságot  a  közhírré  tétel  időpontjáról,  helyéről,  és  a  kérelem  és  mellékleteinek

elektronikus példányaiba való betekintési lehetőség módjáról is.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a Dokumentációt áttanulmányozva, a Kr. 5.

melléklet   I.   táblázatában  rögzített   szakkérdések   figyelembevételével  a  következőket  állapította

meg:

 A tevékenység célja és jellemzői:

- A  tervezési  feladat  az  Európát  átszelő  EuroVelo,  teljes  nevén  Európai  Kerékpárút  Hálózat

magyarországi szakaszának része. Az EuroVelo utakat az egész Európát átszelő kerékpártúrákra

tervezik, a már meglévő kerékpárutak összekötésével. Az EuroVelo útvonalakat helyi kerékpáros

forgalomban  is  igénybe  lehet  majd  venni.  A  tervezett  beruházás  célja,  hogy  a  kerékpárutak

létesítésével  kerékpáros  programok  is  beiktatásra  kerüljenek,  a  kerékpáros  turizmust  és

kapcsolódó szolgáltatások fejlesztését elősegítve.

- Tárgyi  beruházás  célja  a  Siófok-Szabadhídvég-Tamási-Dombóvár-Orfű-Pécs  kerékpárút  még

hiányzó szakaszainak fejlesztése.

- A  Siófok-Pécs  kerékpárút  Baranya  megyei  szakasz  alábbi  változataira  készült  tárgyi  előzetes

vizsgálati dokumentáció:

- XIII/2. változat,

- XIII/Husztóti ág H1 változat,

- XIII/ K. jelű Komló-Kisvaszari ág.

- Helyszínrajzi és magassági nyomvonalvezetés

A Dokumentáció 2.2.2.3. fejezetében került ismertetésre.

- Keresztmetszeti kialakítás

A Dokumentáció 2.2.4.-2.2.6 táblázatokban kerültek ismertetésre.

- Szükséges létesítmények, kapcsolódó műveletek

- Kerékpáros pihenőhely kialakítása

- Csapadékvíz elvezetés megoldása

- Érintett közművek (pl.: kiváltás, védelembe helyezés)

- Csomóponti kialakítás

- Hidak, műtárgyak
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 A tervezett tevékenység megkezdésének helye és területigénye:

- A tervezett beavatkozások bel- és külterületi ingatlanokat egyaránt érintenek.

- A  tervezett  beruházás  által  érintett  települések  Magyarhertelend,  Oroszló,  Bodolyabér,

Magyarszék, Orfű, Husztót, Kovácsszénája, Mindszentgodisa, Kishajmás, Komló.

- A  tervezett  tevékenységgel  ingatlanok  a  Dokumentáció  2.2.1.-2.2.3  táblázatokban kerültek

felsorolásra.

 Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható:

- A Dokumentáció valamint a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a kerékpárút

nyomvonala országos jelentőségű védett természeti területet, ex lege védett természeti területet

nem érint.

- Megállapításra  került,  hogy  a  nyomvonal  vonatkozásában a  Komló  0114/1,  0113,  0110,  0108

hrsz.-ú ingatlanok részét képezik az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű

területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.) alapján kihirdetett Natura

2000  hálózathoz  tartozó  „Mecsek”  elnevezésű  HUDD20030  kódjelű  kiemelt  jelentőségű

természetmegőrzési területnek.

- Az Nkr. 4. §-a szerint a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja a rajtuk

található,  az  Nkr.  1-3.  számú  mellékleteiben  meghatározott  fajok,  valamint  a  4.  számú

mellékletében meghatározott élőhely típusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése,

fenntartása és helyreállítása, továbbá a lehatárolásuk alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a

fenntartó gazdálkodás feltételeinek a biztosítása.

- A Dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapításra került, hogy a Natura 2000

hálózat  területén  a  kerékpárút  meglévő,  burkolattal  ellátott  úton  kerül  kijelölésre,  így  építési

tevékenység  csak  a  Natura  2000  terület  igen  kis  részén,  az  újonnan  kiépülő  kerékpárút

csatlakozásánál lesz.  Az építési  tevékenységgel  is érintett  Natura 2000 területtel  kapcsolatban

megállapításra  került  továbbá,  hogy  erősen  bolygatott,  inváziós  és  egyéb  gyomfajok  borította

terület, melyen Natura 2000 jelölő élőhely illetve faj nem azonosítható. Megállapítható azonban,

hogy a terület bolygatása kedvező feltételeket teremt a területen jelen lévő inváziós gyomfajoknak,

így a biológiai sokféleség megőrzését veszélyeztetheti.

- Az Nkr.  8. § (2) bekezdése alapján a védett természeti  területnek nem minősülő Natura 2000

területen tilos engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon olyan tevékenységet folytatni,

illetve olyan beruházást végezni, amely – a 4. § (1) bekezdésére figyelemmel – a terület védelmi

céljainak a megvalósítását akadályozza. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a

továbbiakban: Tvt.) 17. § (1) bekezdése rögzíti, hogy – a Tvt. 8. § (1) bekezdésére tekintettel – a

vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden

tevékenységet  a  természeti  értékek  és  területek  kíméletével  kell  végezni.  A  Tvt.  17.  §  (2)

bekezdése  előírja,  hogy  a  természeti  területek  hasznosítása  során  figyelemmel  kell  lenni  az

élőhely  típusára,  jellemző  vadon  élő  szervezetek  fajgazdagságára,  a  biológiai  sokféleség

fenntartására.

- A Natura 2000 terület kedvező állapotának fenntartása érdekében meg kell akadályozni a

területen jelen lévő inváziós növényfajok (Fallopia sp.) további terjedését, ezért a bolygatott

talaj   Natura   2000   területen   ideiglenesen   sem   deponálható.   A   Natura   2000   terület

kivitelezéssel   kapcsolatos   bolygatása   (parkolás,   közlekedés,   építőanyagok   elhelyezése,

stb.) sem elfogadható.
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- A fentiek alapján a tevékenység Natura 2000 területre gyakorolt hatásait a Környezetvédelmi és

Természetvédelmi Hatóság megbecsülte és megállapította, hogy az építési engedélyezési eljárás

során megtételre  kerülő  előírások betartása mellett  a Natura 2000 élőhelyek kedvező állapota

fenntartható, Natura 2000 jelölő élőhely nem kerül veszélybe.

- A kerékpárút  valamennyi  vizsgált  nyomvonalszakasza érinti  a  Magyarország és egyes kiemelt

térségeinek területrendezési tervről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: OTrT.)

meghatározott ökológiai hálózat elemeit (magterületet és ökológiai folyosót).

- Az  OTrT 4.  §  34.  pontja  szerint  az ökológiai  hálózat  magterülete:  az OTrT-ben megállapított,

kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan természetes

vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág

fennmaradását  és  életkörülményeit  hosszú  távon  biztosítani  képesek,  és  több  védett  vagy

közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont.

- Az OTrT 4. § 35. pontja szerint az ökológiai folyosó: kiemelt térségi és megyei területrendezési

tervekben megállapított övezet, amelybe olyan területek - többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos

vagy  megszakított  élőhelyek,  élőhely-sávok,  élőhely-mozaikok,  élőhely-töredékek,  élőhely-

láncolatok - tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az

ökológiai  hálózathoz  tartozó  egyéb  élőhelyek  (magterületek,  pufferterületek)  közötti  biológiai

kapcsolatok biztosítására.

- A  Tvt.  42.  §  (1)  bekezdése  szerint  tilos  a  védett  növényfajok  egyedeinek  veszélyeztetése,

engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása. A Tvt. 43. § (1)

bekezdése  szerint  pedig  tilos  a  védett  állatfajok  egyedének  zavarása,  károsítása,  kínzása,

elpusztítása,  szaporodásának  és  más  élettevékenységének  veszélyeztetése,  lakó-,  élő-,

táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 

- A  Dokumentáció  alapján  a  nyomvonal  jelentős  szakaszon  érint  erdő-,  gyepterületeket,

vízfolyásokat  az  ökológiai  hálózat  területén.  A  nyomvonal  számos  védett  növény-  és  állatfaj

élőhelyét  érinti,  köztük  kétéltűekét  és  madarakat  is.  Megállapításra  került,  hogy  a

természetvédelmi  érdekekkel  összhangban a nyomvonal  úgy került  kialakításra,  hogy a lehető

legkevesebb  területet  vegye  igénybe  az  ökológiai  hálózat  területén.  A  Dokumentáció  4.4.7.

fejezete részletes intézkedéseket fogalmaz meg a hatások csökkentése érdekében, melyeket a

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megfelelőnek tart.

- A  vizsgálat  alapján  megállapítható,  hogy  a  Dokumentációban  szerepeltetett  és  az  építési

engedélyezési  eljárásban  megtételre  kerülő  előírások  betartása  esetén  az  érintett  természeti

területek, valamint a védett növény és állatfajok oltalma biztosítható, így kizáró ok nem állapítható

meg, jelentős környezeti hatás nem várható a tervezett beruházás nyomán.  

- A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a természet- és tájvédelmi szakági vélemény

kialakítása  során  az  Igazgatóság,  mint  természetvédelmi  kezelő  DDNPI/1120-3/2020.

ügyiratszámú véleményében foglaltakat figyelembe vette.

 Zajvédelmi szempontból megállapítható: 

 A  Dokumentációban  rögzítettek  szerint  az  építési  kivitelezési  tevékenységből  származó

zajkibocsátás mértéke várhatóan nem haladja meg a jogszabályban meghatározott zajterhelési

határértékeket.  

 Amennyiben a kivitelezési tevékenységből eredő zajkibocsátás meghaladja a környezeti zaj- és

rezgésterhelési  határértékek  megállapításáról  szóló  27/2008.  (XII.  3.)  KvVM-EüM  együttes
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rendelet  (a  továbbiakban:  Együttes  rendelet)  2.  számú  mellékletében  előírt  zajterhelési

határértéket és a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldásokkal határértékre nem

csökkenthető, a kivitelezőnek a zajterhelési határértékek betartása alóli felmentési kérelmet kell

benyújtania a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatósághoz az egyes építési időszakokra

vonatkozóan.

 Az  építési  munkálatokhoz  kapcsolódó  szállításból  eredő  zajkibocsátás  várhatóan  nem  növeli

észrevehetően a szállítási útvonal melletti területek zajterheltségét.

 Az üzemelési  időszakban zajforrást  nem üzemeltetnek,  az üzemeléshez szállítási  tevékenység

nem kapcsolódik.

 A  fentiek  alapján  megállapítható,  hogy  a  tervezett  létesítmény  üzemelésével  kapcsolatban

zajvédelmi  szempontból  kizáró  ok  nem  merült  fel,  jelentős  környezeti  hatás  megfelelő

intézkedésekkel megelőzhető.

 A  zajvédelmi  szakági  javaslat  kialakítása  a  környezeti  zaj  és  rezgés  elleni  védelem  egyes

szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet és az Együttes rendelet alapján történt.

 Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható: 

- A  Dokumentációban  szerepeltetett  műszaki  tartalommal  tervezett  kerékpárút  létesítése  és

üzemeltetése során jelentős levegőterhelés nem várható, a levegőterheltségi szint határértékeiről

és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM

rendelet  1.  mellékletében  meghatározott  levegőminőségi  határértékeket  meghaladó

légszennyezettség nem alakulhat ki, engedélyköteles pontforrás nem létesül.

- A levegőtisztaság-védelmi követelményeket a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm.

rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével vizsgálta a Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Hatóság.

 Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható: 

– A létesítés és az üzemelés során keletkező,  a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a

továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok előírásoknak megfelelő kezelése biztosítható.

– A Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi Hatóság  a  hulladékgazdálkodási  szakági  vélemény

kialakítása során a Ht. rendelkezéseit vette figyelembe.

 Az éghajlatváltozással összefüggésben megállapítható:

– A  Dokumentációban  bemutatott,  várhatóan  jelentkező  kedvezőtlen  hatások  a  kerékpárút

működésében fennakadást okozhatnak. A tervezési, kivitelezési és üzemeltetési szakaszban az

alkalmazott  intézkedések  kezelik  az  azonosított  kockázatokat,  egyrészt  eliminálják  azokat,

másrészt biztosítják a rendszer éghajlatváltozással szembeni rugalmasságát. Az alkalmazkodást

elősegítő intézkedések hosszú távon fenntarthatók.

– A  tervezett  beruházás  katasztrófákkal  szembeni  ellenálló  képessége  a  megelőző

tevékenységekkel kezeltnek tekinthető. 

Hatáscsökkentő javaslatként  megfogalmazható a biológiailag aktív felületek pótlása,  az extrém

időjárási  körülményeknek  ellenálló  útburkolat  alkalmazása,  valamint  a  megfelelő  vízelvezetési

rendszer kialakítása a fejlesztés megvalósítása során.

– A projekt elsődleges célja kerékpárút építése szabadidős, jelen esetben turisztikai vagy sport célú

kerékpározás. Ez a tevékenység közvetve hozzájárul a klímavédelemhez.
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– Összességében  megállapítható,  hogy  a  tervezett  beruházás  sérülékeny  az  éghajlatváltozás

kapcsán várható hatások tekintetében. Megállapítható továbbá, hogy a tervezett beruházás hatása

a  klímaváltozásra  –  volumenéből  adódóan  –  elhanyagolható.  A  klímaváltozás  hatásainak

csökkentését szolgáló javaslatok megfelelő alkalmazása jelentős mértékben enyhítheti a várható

negatív hatásokat a tervezett beruházásra vonatkozóan.

 Közegészségügyi szempontból megállapítható:

– A létesítmény megvalósításával kapcsolatban közegészségügyi szempontból kizáró ok nem merült

fel.

– A közegészségügyi szakkérdések vizsgálata a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I.

táblázatának 3. pontjában foglaltak alapján történt.

 Örökségvédelmi szempontból megállapítható:

- A Miniszterelnökség közhiteles nyilvántartása, valamint az örökségvédelmi hatósághoz érkezett

dokumentációk felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a tárgybeli beruházás a  Kötv. 7. §

20.  pontja  alapján  nagyberuházás,  ezért  Előzetes  Régészeti  Dokumentáció  (Várkapitányság

Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. 2020) készült. 

- A  tárgyi  beruházáshoz  kapcsolódóan  elkészített  Előzetes  Régészeti  Dokumentáció alapján a

Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya megállapította, hogy

tárgyi  tervezés  érinti,  az  M 345  országosan  egyedileg  védett  műemlék  környezetét

(Magyarhertelend Rk. templom (263/1,2,3 (MK) 9745 [21145]), a 39746  lelőhely-azonosítószámú,

Mecsekpölöske-Dózsa Gy. u. 1. nevű  középkori/kora újkori (16-17. sz.) telep és épület; a 28871

lelőhely-azonosítószámú,  Magyarszék-Németszél,  Mocsár-dűlő  nevű  lengyeli  kultúra,  bronzkori,

római kori és késő középkori telep; a 54486 lelőhely-azonosítószámú Sásd – Sásd-Schloss nevű

török  kori  erődítés;  a  54482  lelőhely-azonosítószámú  Sásd  –  Erzsébet  u.  10-16.  nevű

népvándorláskori  csontvázas  temető;  a  38106  lelőhely-azonosítószámú  Pécs  –  Magyarürög-

Kápolnadomb  nevű  kora  Árpád-kori  szórvány  (kard);  a  24772  lelőhely-azonosítószámú  nevű

Kishajmás  –  Petőfi  u.  52.  római  kori  kőemlék   nyilvántartott  régészeti  lelőhelyek,  valamint  a

nyilvántartásba  vétel  alatt  álló  Magyarhertelend-Rókalyuk  (neolitikum,  késő  bronzkor);

Magyarhertelend-Barátúr,  temető  mellett  (neolitikumi,  rézkori,  vaskori,  Árpád-kori  telep);  a

Bodolyabér-Körtvélyesi malom mellett (Árpád-kori  12.sz. közepe-13.sz. telep); a Husztót-Diriskó-

hegy lába (Árpád-kori  12.sz. közepe-13.sz. telep; a Magyarhertelend-Szérű alatt (Árpád-kori  telep

és őskori eszköz); Husztót-Csinospart erdő alja; Vásárosdombó-Szekcső; Vásárosdombó-Újfalu D;

Vásárosdombó-Baranya-csatornától Ny-ra nevű régészeti lelőhelyek területét. 

- Továbbá 50  méteres  pufferben  található  lelőhelyek:  a  25065  lelőhely-azonosítószámú  Sásd  –

Vázsnokra menő út elágazása nevű kelta kori telepnyom; a 54485 lelőhely-azonosítószámú  Sásd

–  Saasd nevű  középkori  falu  és  mezőváros;  a  37669  lelőhely-azonosítószámú  Orfű  –

Barlangkutató-ház nevű  ismeretlen  korú  telep;  a  26976  lelőhely-azonosítószámú  Pécs  –

Magyarürögi völgy nevű római kori épület nyilvántartott régészeti lelőhelyek.

- A nyilvántartott  régészeti  lelőhelyek pontos helye és kiterjedése nem ismert,  a mezőgazdasági

funkció/településfejlődés/vízvédelmi  funkció  következtében  nagy  valószínűséggel  részben

bolygatott. 

- A beruházás műemléki érdeket nem sért.
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- A Kötv. 19. § (1) bekezdése alapján a régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. Ha ez nem lehetséges,

a Kötv. 22. § (1) bekezdés alapján a beruházás megkezdése előtt megelőző régészeti feltárást,

illetve ugyanezen szakasz (3) bekezdés aa) alpontja alapján az örökségvédelmi hatóság régészeti

megfigyelést írhat elő.

- A  kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet

(továbbiakban  Övr.)  35.  §  (1)  bekezdése  szerint,  ha  a  régészeti  megfigyelés  során  régészeti

bontómunka  válik  szükségessé,  az  előkerült  régészeti  jelenség  vonatkozásában  a  régészeti

bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. 

- Az Övr.  45. §-a szerint,  ha a nagyberuházás régészeti megfigyelése során előkerült  régészeti

lelőhely vagy lelet a kivitelezés hátráltatása nélkül régészeti bontómunka keretében nem tárható

fel, a régészeti megfigyelést végző intézmény haladéktalanul értesíti az örökségvédelmi hatóságot.

Az örökségvédelmi hatóság a szükséges intézkedésekről a bejelentés kézhezvételétől számított öt

napon belül dönt. 

- Az Övr. 46. § (1)-(2) bekezdései szerint a feltárás során eredeti  összefüggéseiben megmaradt

régészeti emlék előkerülését a feltárást végző intézmény három napon belül köteles bejelenteni az

örökségvédelmi hatóságnak,  valamint  megelőző  feltárás  esetén  értesíteni  a  beruházót.  A

bejelentett régészeti emlék elkerüléséről vagy helyszíni megtartásáról és kezeléséről, valamint a

szükséges állagmegőrző intézkedésekről a hatóság húsz napon belül dönt.

- A Kötv.  23/E.  §  (5)  bekezdése  alapján  nagyberuházás  megvalósítása  esetén  a  nyilvántartott

régészeti  lelőhelyek területén kívül eső területeken végzett  földmunkák, a régészeti  földmunka,

valamint a kivitelezés földmunkái régészeti megfigyelés mellett végezhetőek.

- A Dokumentáció szerint a beruházással érintett területen új kerékpárút létesítését tervezik.

- A kivitelezéshez kapcsolódó bolygatás mértékét,  valamint  az Övr.  35. §-át figyelembe véve az

örökségvédelmi  hatóság a megelőző régészeti  szakfeladatokról  a rendelkező részben foglaltak

szerint dönt.

- Az örökségvédelmi  hatóság tájékoztatásul közli,  hogy a régészeti  szakfeladatok elvégzésére a

Janus  Pannonius  Múzeummal  (7621  Pécs,  Széchenyi  tér  9.)  kell  szerződést  kötni  az  Övr.

kikötéseit figyelembe véve.

- Az örökségvédelmi  hatóság  megállapította,  hogy  a  tervezett  fejlesztés  a  kérelemben  foglaltak

szerint és a nyilatkozatban tett kikötések betartásával a kulturális örökség védelme jogszabályban

rögzített  követelményeinek  megfelel,  és  örökségvédelmi  érdeket  a  szükségesnél  nagyobb

mértékben nem sért.

- Az örökségvédelmi szakkérdések vizsgálata az Övr. 88. §-a, és a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint

az 5. melléklet I. táblázatának 4. pontjában foglaltak alapján történt.

 Termőföld minőségi védelme szempontjából megállapítható:

- A tervezett tevékenység mezőgazdasági művelés alatt álló területeket is érint. 

- A tervezett kerékpárút részben új nyomvonalon, részben meglévő utak felhasználásával épül. A

Dokumentáció  4.1.9.  fejezet  kitér  a  tevékenység  megvalósításához  szükséges  ingatlanügyi

engedélyezési eljárásokra (termőföld időleges és végleges más célú hasznosítása). A talajvédelmi

hatóság a termőföld védelmével, humuszmentéssel kapcsolatos előírásait a további engedélyezési

eljárás során határozza meg.

- A Dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható.
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- A termőföld minőségének védelmére vonatkozó szakkérdések vizsgálata a Kr. 28. § (1) bekezdés

és az 5. melléklet I.  táblázatának 5. pontjában foglaltak, valamint a Tfvt. rendelkezései alapján

történt.

 Erdővédelmi szempontból megállapítható:

− A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység, az alábbi az Országos

Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületeket fogja érinteni:

község hrsz.
erdőrészlet/ erdőgazdálkodási tevékenységet

közvetlenül szolgáló földterület

Bodolyabér

0103 c 4 B

0105/3 9 B

0111 1 K, M, EY

Husztót 029 1 E, H, 2 A, D, NY

Magyarhertelend 0138 9 B

Kovácsszénája
091/1 14 O

07 14 A, H, G

Orfű 0199 82 G, F

− Ahol a tervezett tevékenység (ide értve a kerékpárút nyomvonalát és a kivitelezési munkálatokat

egyaránt) erdőterületet érint, a tevékenység megkezdése előtt az erdőről, az erdő védelméről és

az  erdőgazdálkodásról  szóló  2009.  évi  XXXVII.  törvény  (a  továbbiakban:  Evt.)  77-84.  §-aiban

meghatározott erdő igénybevételi eljárás lefolytatása szükséges Baranya Megyei Kormányhivatal

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztálynál.

− Amennyiben a tevékenység érvényes, végleges igénybevételi engedély birtokában történik, úgy az

a környező erdőkre káros hatást nem gyakorol. Ennek hiányában a tevékenység engedély nélküli

igénybevételnek minősül. 

− Az Evt. 78. § (2) bekezdése értelmében a kivitelezés erdőterületen csak az igénybevételi eljárást

lezáró végleges engedély birtokában kezdhető meg.

− Mindemellett  az erdészeti  hatóság felhívja a Kérelmező figyelmét az környező erdőállományok

védelme  érdekében  az  Evt.  56.,  61-63.  §  előírásaira a  tevékenységgel  érintett  területekkel

szomszédos erdőterületek vonatkozásában:

−A kivitelezés során a környező az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületek

egyéb célból (felvonulási, tárolási, szállítási, stb.) igénybe nem vehetők! 

−A kivitelezés és a működés során az erdők talaját, az erdőt veszélyeztető és a faanyag értékét

csökkentő károsító hatás nem érheti a környező erdőtervezett területeket. Az erdőben hulladék,

talajszennyező anyag, depónia nem helyezhető el.

− Az erdővédelmi  szakkérdések vizsgálata  a  Kr.  28.  §  (1)  bekezdés,  valamint  az 5.  melléklet  I.

táblázatának 6. pontjában foglaltak alapján történt.

 Termőföld mennyiségi védelme szempontjából megállapítható:

- A  Dokumentáció  alapján  a  tervezett  kerékpárút  Baranya  megyei  szakasza  részben

mezőgazdasági  hasznosítású  –  szántó,  rét,  legelő  művelési  ágú  –  földrészleteken  fog
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megvalósulni. Az érintett területek végleges más célú hasznosítását az ingatlanügyi hatóságnál

szükséges kérelmezni.

- A Dokumentáció alapján a tervezet kerékpárút engedélyezhető a termőföld mennyiségi védelme

szempontjából, mindemellett az ingatlanügyi hatóság az alábbiakra hívja fel a Környezethasználó

figyelmét:

- A beruházás során figyelemmel kell lenni arra, hogy lehetőleg gyengébb minőségű termőföldön

a lehető legkisebb mértékű igénybevétel történjen meg.

- A tervezett beruházással kapcsolatos munkák során törekedni kell arra, hogy az érintett és a

környező termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását nem akadályozhatják.

- A termőföldvédelmi szakkérdések vizsgálata a Tfvt. 8/A §-a, valamint a Kr. 28. § (1) bekezdés,

valamint az 5. melléklet I. táblázatának 7. pontjában foglaltak alapján történt.

 Ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából megállapítható:

- A  tárgyi  beruházással  érintett  helyszínek  nem  szerepelnek  a  felszínmozgásos  területek

nyilvántartásában,  nem tartoznak bányatelekhez,  továbbá nem szerepelnek  az  Állami  Ásványi

Nyersanyag és Geotermikus Energia Nyilvántartásban.

-  A tervezés  területén,  illetve  közvetlen  környezetében  szénhidrogén  bányászati  létesítmény  a

Baranya  Megyei  Kormányhivatal Közlekedési,  Műszaki  Engedélyezési,  Mérésügyi  és

Fogyasztóvédelmi  Főosztály Bányászati  Osztálya nyilvántartása szerint  nem található,  valamint

közvetlen környezete nem tartozik a Földtani veszélyforrások övezetébe. 

- A Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Hatóság  felhívja  a  Kérelmező  figyelmét,  hogy  a

tervezett Siófok-Pécs kerékpárút XIII/Husztóti ág H1 változat 0+400 km sz; és XIII/Husztóti ág H1

változat 6+780 km szelvényében szénhidrogén szállítóvezetéket keresztez. A XIII/Husztóti ág H1

változat  1+900 –  2+200 km szelvényei  között  a  szénhidrogén  szállítóvezetékhez közel,  azzal

párhuzamosan  halad  a  tervezett  kerékpárút  nyomvonala.  A  szénhidrogén  szállítóvezeték

környezete  védelmére,  zavartalan  üzemeltetése,  ellenőrzése,  karbantartása,  javítása  és  az

üzemzavar-elhárítás biztosítására tekintettel a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági övezete

mértékének  tisztázása  érdekében  az  üzemeltetőkkel  egyeztetést  kell  lefolytatni,  illetve  be  kell

szerezni az üzemeltető hozzájáruló nyilatkozatát.

- A földtani környezetre való hatás vizsgálatára vonatkozó szakkérdések vizsgálata a Kr. 28. § (1)

bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 8. pontjában foglaltak alapján történt.

Összességében megállapítható,  hogy a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság és az

eljárásban   közreműködő   vízügyi  szakhatóság   az   előzetes   vizsgálat  megállapításai   alapján   a

tervezett   tevékenység   várható   környezeti   hatásait   nem   ítélték   jelentősnek,   így   környezeti

hatásvizsgálat elvégzését nem tartották szükségesnek.

Mindemellett a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság kizáró okot állapított meg, mivel a

tervezett   tevékenység   a   településrendezési   eszközökkel   nincs   összhangban,   azonban   az

összhang  a   tervezett   tevékenységhez   szükséges   létesítési,   építési   engedély   iránti   kérelem

előterjesztéséig megteremthető.
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A  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi Hatóság  a  tervezett  tevékenységhez  kapcsolódó

konkrét  előírásait  a  további  engedélyezési  eljárás  során  az  Igazgatóság  nyilatkozatának

figyelembevételével adja meg.

Az üggyel kapcsolatban a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatósághoz, továbbá a jegyzőkhöz az

érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a környezet védelmének általános

szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  (továbbiakban Kvt.)  67.  §  (1)  bekezdése és  a  R.  5.  §  (2)

bekezdés a) és cc) pontjai értelmében, figyelemmel a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű

beruházások  megvalósításának  gyorsításáról  és  egyszerűsítéséről  szóló  2006.  évi  LIII.  tv.  (a

továbbiakban: Ngk. tv.) 6/H. § (14) bekezdésére, a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1)

bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A Környezetvédelmi  és Természetvédelmi  Hatóság a határozatról  szóló  közleményt a Kvt.  71.  § (3)

bekezdése értelmében – figyelemmel  az Ákr.  89.  § (1)  bekezdésére –  közhírré  teszi  a hivatalában,

valamint a honlapján elhelyezi.

Az  Ngk.  tv.)  2.  §  (2)  bekezdése  utolsó  mondata  szerint  a  döntés  közlésének  napja   -   a   kiemelt

jelentőségű  üggyé  nyilvánító   kormányrendelet   eltérő   rendelkezése  hiányában   -   a   hirdetmény

kifüggesztését követő 5. nap.

A közlemény kifüggesztésének napja: 2020. június 25.

Továbbá a R. 5. § (6) bekezdése alapján a határozatot megküldi az eljárásban részt vett jegyzőnek,

aki   a   kézhezvételtől   számított   8.   napon  gondoskodik   a  határozat   teljes   szövegének   közhírré

tételéről,   és   a   közhírré   tételt   követő   öt   napon   belül   tájékoztatja   a  Környezetvédelmi   és

Természetvédelmi Hatóságot  a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való

betekintési lehetőség módjáról. Az Ákr. 85. § (5) bekezdése b) pontja szerint a közzététel ideje 15

nap.

A   határozat   nem  mentesít  más   hatóságok,   valamint   az   érintett   ingatlanok   fölött   rendelkezni

jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő, stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése

alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság egyúttal tájékoztatja a Kérelmezőt, hogy jelen döntés

kiadásával az Ákr. 41. § (2) bekezdése és az Ákr. 43. § (1) bekezdésére figyelemmel a 2064-3/2020.

ügyszámon kiadott függő hatályú döntésében foglalt joghatások az Ákr 43. § (4) bekezdése alapján

nem állnak be.
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A  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Hatóság  tárgyi  ügyben  területi  környezetvédelmi  és

természetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 9. § (1) bekezdés c) pontja és

a (2) bekezdése, valamint a 13. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján járt el.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Kr. 8/A. § (1) bekezdése

rendelkezik.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a határozat nyilvános közzétételéről az Ngk. tv. 2. §

(1) bekezdése, valamint az R. 5. § (6) bekezdése alapján gondoskodik.

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati tájékoztató a

közigazgatási  perrendtartásról  szóló  2017.  évi  I.  törvény  39.  §,  50.  §  és 77.  §-án,  az Itv. 62.  § (1)

bekezdés h) pontján, valamint az IM rendelet 6. § (1) bekezdésén alapul.

A szakhatóság döntésével szembeni jogorvoslat lehetőségéről Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Hatóság az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

Pécs, 2020. június „       „

Dr. Horváth Zoltán 

kormánymegbízott
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Elektronikus úton kapják:

1. NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.(adószám: 11906522-2-41.)

1134 Budapest, Váci út 45.

2. TURA-Terv Mérnökiroda Kft. (adószám: 12602908-2-42)
1145 Budapest,Gyarmat utca 30.

3. VIBROCOMP Kft. (adószám: 10766323-2-43) + e-mail: info@vibrocomp.com

1118 Budapest, Bozókvár u 12.

4. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (hiv. szám: DDNPI/1120-3/2020.)

5. Nemzeti Ökológiai és Természetvédelmi Egyesület (adószám: 18362954-1-03)

6. BAMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi, Műemlékvédelmi Osztály (hiv. 

szám: BA/50/245-2/2020.)

7. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (hiv. szám: 11400-2/2020.) (közhírré tétel céljából is)

(Komló település, mint a tervezett tevékenységgel érintett település vonatkozásában)

8. Orfűi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (hiv. szám: ORF/2552-2/2020.) (közhírré tétel céljából 

is) (Orfű, Husztót, Kovácsszénája település, mint a tervezett tevékenységgel érintett település 

vonatkozásában)

9. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (hiv. szám: mhe/798-2/2020.) (közhírré 

tétel céljából is) (Magyarhertelend, Bodolyabér, Oroszló, Magyarszék település, mint a tervezett 

tevékenységgel érintett település vonatkozásában)

10.Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (hiv. szám: 258-2/2020.) (közhírré tétel 

céljából is) (Mindszentgodisa, Kishajmás település, mint a tervezett tevékenységgel érintett település

vonatkozásában)

11.BAMKH Népegészségügyi Főosztály (hiv. szám: BA/NEF/1668-2/2020.)

12.BAMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv. szám: 

BA/54/00854-2/2020.)

13.BAMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály (hiv. szám: 

BA/52/02184-4/2020.)

14.BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1 (Komló) (hiv. szám: 14.020/2/2020.)

15.BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3 (Pécs) (hiv. szám: 10172-2/2020.)

16.BAMKH Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztály (hiv. szám: BA/V/1494-3/2020.)

17.Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság TVH (hiv. szám: 35200/2091-1/2020..ált.)

18.Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Kapják:

19.HNYR (helyben)

20.ZPI (helyben)

21.Irattár
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