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Talajvédelmi Terv

a Szajol 048/3. helyrajzi szám alatt jelölt termőföldterület, végleges
más célú hasznosításának - szabadidő park
kialakítása - engedélyeztetési eljárásához©

1. Előzmények

1.1.A megbízási jogviszony ismertetése

Szajol Község Önkormányzata, mint Kérelmező (5081 Szajol, Rózsák tere 1.),
megbízta Mézes Zoltán talajvédelmi szakértő-t, (6725 Szeged, Oltványi u. 5.) a

Szajol 048/3. helyrajzi szám alatt jelölt ingatlanon kialakítani tervezett,
szabadidő park létesítése

során érintett, véglegesen más célra hasznosítani kívánt termőföldterület, művelésből történő
kivonási eljárásának megalapozását szolgáló, talajvédelmi terv (A talaj humuszos
termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi terv) elkészítésével.

1.2.A talajvédelmi terv elkészítésének célja

Hivatkozva az 1.5. pontban rögzített jogszabályokra, termőtalajt érintő eljárás során, a
Kérelmező/Beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg mentéséről, valamint
annak - eredeti funkciójának megfelelő - továbbhasznosításáról. Ezen kötelezettség okán, a
Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi
Főosztály Földhivatali Osztályánál, valamint a Jász - Nagykun - Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi
Osztályánál kezdeményezendő eljárás lefolytatásához szükségessé vált, jelen
talajvédelmi terv elkészítése.

A dokumentáció célja, a beruházás megvalósulása által érintett mezőgazdasági művelési
ágban nyilvántartott telek vonatkozásában, a műszaki beavatkozás - talajvédelmi szempontból
történő - ismertetése, a termőtalajra hatást gyakorló, egyes kivitelezési munkafázisok bemutatása,
a humuszos termőréteg mentésére vonatkozó lehetőségek feltárása, a mentésre alkalmas
talajrétegek mélységi lehatárolása, a humuszanyag szakszerű mentésének kidolgozása, a mentett
humuszanyag újrahasznosítási lehetőségeinek ismertetése, valamint egy esetleges talajvédelmi
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járulék mértékének megállapítása.

A szakanyagban foglaltak maradéktalan érvényesítése okán, biztosított a mentett
humuszanyag - hatályos jogszabályok szerinti - továbbhasznosítása, valamint eredeti funkciójának
megfelelő felhasználása.

Jelen talajvédelmi tervben rögzítettek megvalósulása, maradéktalan végrehajtása esetén,
a talajvédelmi elvek érvényre jutnak, a talajvédelmi érdekek nem sérülnek.

1.3.Adatszolgáltatás

A végleges más célú hasznosításra irányuló kérelem előterjesztőjének neve, és címe:

Szajol Község Önkormányzata - 5081 Szajol, Rózsák tere 1.

A talajvédelmi terv készítője által összeállított dokumentáció tartalma:

ü az ingatlan elhelyezkedését jelölő, átnézeti térkép;
ü a talajminta - vétel helyszínét, valamint a vizsgált telek lehatárolását jelölő,

topográfiai térkép;
ü a humuszos talajrétegek mélységi lehatárolását jelölő, térképmásolat;
ü talajvizsgálati jegyzőkönyv;
ü megbízólevél;
ü tervezői, jogosultsági nyilatkozat;
ü jogosultsági igazolás.

1.4.A tervezett beruházás előzményei

A címben hivatkozott ingatlan a Szajoli - holtág medervonulata mellett helyezkedik el,
annak partélével párhuzamosan „fut”. Szajol Község Önkormányzata, mint a jelölt telek
tulajdonosa, kihasználva a földrészlet kedvező földrajzi fekvését, azon egy szabadidőpark
kialakítását kívánja eszközölni a közeljövőben. Az elképzelések szerint rönkjátszótér, kültéri
sütögetésre is alkalmas szaletlik, nyitott, és félig fedett padok kerülnek majd kiépítésre a
közeljövőben, így kihasználva „vízfelület” közelsége által generált szabadidős tevékenységek
kulturált körülmények között történő végzését, s az aktív, ill. passzív pihenés lehetőségének, és
helyigényének maradéktalan biztosítását.

A beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan, jelenleg külterületi fekvésű besorolással bír, az
illetékesség szerinti földügyi hatóság nyilvántartásában: Szajol 048/3. hrsz. - 8912 m2

alapterületű, 3,39 AK értékű, 3. min. oszt. „legelő”. A szabadidő park kialakításához
szükségessé válik az ingatlan alapterületének művelésből történő végleges kivonása, majd a
beruházás megvalósulását követően, „kivett” jelölés alatti szerepeltetése, a földügyi hatóság
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nyilvántartásában.

Az előzőekben részletezettek megvalósíthatósága okán, a Megbízó az ingatlan területének
művelésből történő végleges kivonására irányuló kérelmet kíván benyújtani a
Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály
Földhivatali Osztályához. Az engedélyeztetési eljárást megelőző egyeztetés folyamata során
megállapítást nyert azon tény, mely szerint a termőföldterület vonatkozásában, a kivonási eljárás
megalapozásához szükséges talajvédelmi terv nem áll rendelkezésre, minek okán a földügyi
hatóság előirányozta annak összeállítását. Jelen dokumentáció elkészítését, e hiányosságon
túl - mint kapcsolódó szakanyag - a Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki
Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályánál - mint talajvédelmi
jogkörben eljáró szakhatóság - kezdeményezendő eljárás lefolytatása is szükségessé tette.

1.5.Jogszabályi háttér

A talajvédelmi terv a „Termőföld védelméről” szóló 2007. évi CXXIX. tv., valamint a
„Talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól” szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet
előírásainak figyelembevételével került elkészítésre.

A szakanyag megírásakor alkalmazásra kerültek az „Egyes földügyi eljárások részletes
szabályairól” szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, illetőleg „A talaj termőréteg - védelmének
követelményei földmunkák végzésekor” 21476 sz. Magyar Szabvány előírásai is.

2. A más célra véglegesen igénybe venni kért térrész adatai, valamint
jellemzése

2.1.A terület pontos behatárolása

A végleges kivonási eljárás, Szajol település (Jász - Nagykun - Szolnok megye) 0654/28.
hrsz.-ú külterületi fekvésű földrészletét érinti. A tulajdoni lapból származtatott információk
alapján, a következők kerültek rögzítésre, az érintett ingatlan vonatkozásában:

Terület - kimutatás

Hrsz.:
Változás előtti állapot Változás utáni állapot

Műv. ág: Min.
oszt.: m2: A.K.

érték: Műv. ág: Min.
oszt.: m2: A.K.

érték:

Szajol 048/3. legelő 3. 8912 3,39 kivett ø 8912 0,00

1. táblázat: A Szajol 048/3. hrsz. alatt jelölt ingatlan adatai

A változás után a Szajol 048/3. hrsz. alatt jelölt ingatlan
alapterülete - 8912 m2 - „kivett” jelölés alatt kerül szerepeltetésre, a földügyi hatóság
nyilvántartásában.



Talajvédelmi Terv Termőföld Végleges Más Célú Hasznosításához * Szajol 048/3. hrsz.

A teljes dokumentáció környezetbarát, újrahasznosított papírra lett nyomtatva.
6

A művelésből véglegesen kivonni kért térrész elhelyezkedését, az 1. sz. ábra jelöli.

1. ábra: 1A végleges kivonási eljárás során érintett térrész elhelyezkedése

2.2.A terület elhelyezkedése

Magyarország kistájegységeinek kataszteri besorolási rendszere alapján, a kérelmezett
eljárással érintett ingatlan, a következőkben ismertetett kistájegység részét alkotja:

▪ 2Szolnoki - ártér

2.3.Szolnoki - ártér

A kistáj Heves és Jász - Nagykun - Szolnok megye területén helyezkedik el. Területe
700 km2 (a középtáj 9,6 %, a nagytáj 1,4 %-a).

2.3.1. A kistáj domborzati jellemzése

A kistáj 85 és 91 m közötti tszf-i magasságú szintű tökéletes síkság. A felszín rendkívül kis
átlagos relatív reliefű (1 m/km2), Szolnoktól Ny-ra kissé élénkebb. A domborzat 70 %-a az ártéri
szintű síkság orográfiai domborzattípusába sorolható, Szolnoktól Ny-ra a lösszel fedett
hordalékkúp - síkság enyhén hullámos, a központi részen pedig gyakoriak a rossz lefolyású elzárt

1Google Earth weboldal
2Dr. Marosi Sándor, Dr. Somogyi Sándor: Magyarország Kistájainak Katasztere - MTA Földrajztudományi Kutató

Intézet (Budapest, 1990.)
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medencék.

A kistáj domborzati képét és morfológiai formáit a futásirányát sokat változtató Tisza és a
Zagyva határozta meg. A felszínt elhagyott folyómedrek, morotvák rendkívül gazdag hálózata
borítja.

2.3.2. A kistáj éghajlati jellemzése

A terület a mérsékelten meleg-száraz és a meleg - száraz övek határán terül el, de a D-i
részek már igen szárazak.

A napsütéses órák száma É-on 1970 - 1980, D-en 2020 óra körüli, a nyári napfénytartam
800 - 820 óra, a téli 185 - 190 óra. A hőmérséklet évi középértéke 10,2 - 10,3 oC, a vegetációs
időszak középhőmérséklete pedig 17,2 oC. A legmelegebb nyári max. hőmérsékletek sokévi átlaga
34,4 oC, ÉK-en 34,7 - 34,9 oC; a leghidegebb téli minimumok átlaga pedig -17,0 oC.

Az évi csapadékösszeg a kistáj nagy részén 500 és 530 mm között van, de D-en csak
280 - 290 mm csapadék várható. A szélirány gyakoriság elég egyenletes; sorrend szerint az É-i,
ÉK-i, Ny-i irányok követik egymást. Az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körüli.

2.3.3. A kistáj vízrajzi jellemzése

A Tisza Tiszasülytől a Körös - ér torkolatáig (Tiszajenő mellett) terjedő 88 km-es
szakaszának ártere. A Tiszába folyik jobbról a Dobai - főcsatorna (18 km, 140 km2), a Millér (60
km, 506 km2) a Zagyva (179 km, 5677 km2), a Gerje - Perje (60 km, 904 km2) és a Kőrös - ér (56
km, 564km2); balról: a Mirhó - Gyolcsi - főcsatorna (13,5 km, 107 km2) a
Gyenda - Tiszabői - főcsatorna (13 km, 83 km2), a Ballai - főcsatorna (7 km, 115 km2), az
Alcsi - Holt - Tisza (18 km, 131 km2) és a Cibakháza - Martfűi - főcsatorna (12 km, 38 km2).
Szélsőségesen száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület.

Az árvizek fő időszaka a kora nyár, míg a kisvizek ősszel és télen gyakoriak. A Tisza
vízminősége II., a Zagyvái III. osztályú. A csatornáké a gyakori vízhiány miatt jó esetben is csak II.
osztályú. Az időszakos belvizek levezetését mintegy 700 km-es csatornahálózat biztosítja. Az
állóvizek között a mesterséges tározók és halastavak vezetnek. A 10 tározó felszíne 753 ha;
legnagyobb a Tiszasülyi - tározó (219 ha). A 9 tiszai meandertó 254 ha területű. Köztük az
Alcsi - Holt - Tisza a legnagyobb (118 ha). 2 kis természetes tó is van (11 ha).

A talajvíz mélysége Szolnoktól É-ra a Dobai - főcsatorna mellett még 2 m sincs. Tágabb
körzetében 2 - 4 m. Szolnoktól D-re és a bal parton 4 - 6 m az átlagos mélység. Mennyisége nem
számottevő. Kémiai jellege Szolnoktól É-ra nátrium - hidrogénkarbonátos, D-re a
kalcium - magnézium - hidrogénkarbonátos a nagyobb területű. 60 - 300 mg/l között van általában,
de Nagymágocstól Ny-ra 600 mg/l fölé emelkedik.
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2.3.4. A kistáj tájtipológiai összegzése

Szélsőségesen meleg, száraz, erősen vízhiányos terület.

A Tisza védgátjai között a hullámtér időnként magas talajvízállású, nyers öntésiszappal
borított alacsonyártéri síkság, amelyet túlnyomórészt fiatal, nyers öntéstalaj borít. Ezen a Tisza
időszakos árvizei ellenére - nyári gátaktól védetten - szántóföldi művelés is folyik.

A nagyobb terület azonban rét, legelő és ártéri ligeterdő, amelynek főleg füzes - nyáras
típusa is elterjedt, bár kevés tölgyes maradvány is előfordul.

A védgátakon kívül K-ről kizárólagosan, Ny felöl is nagy területeken mentesített árteret
találunk alacsonyártéri síksági helyzetben, magas talajvízállással. Ezen a réti és a réti öntés talaj
váltakozik a talajvízállás függvényében. Rajta a szántóföldi hasznosítás a túlnyomó, erős
kultúrsztyepp külsőt adva a tájnak.

A táj Ny-i felében azonban jelentős területeken - kb. 1/4 - részben - folyóhátak közé zárt,
rossz lefolyású szikes ártéri laposok is előfordulnak, ahol réti szolonyecek és szolonyeces réti talajok
társaságán főleg sztyeppesedő réti szolonyecek fejlődtek ki. Rajtuk jellegzetes szikes növényzetű
pusztákat és gyenge minőségű szántóföldeket találunk, erős kultúrsztyepp tájképpel.

A kevés kertet és szőlőt a társzín fölé emelkedő, löszös - homokos felszínű folyóhátakon
művelik.

3. Talajtani áttekintés

3.1.A kistáj talajtani jellemzése

Az uralkodó talajtípus az ártéri jellegnek megfelelően a kistáj É-i felében löszön, a D-i
felében allúviumon képződött, nehéz mechanikai összetételű (agyag, agyagos vályog) réti és öntés
réti talaj. Területi részarányuk 22, ill. 41 %. Szénsavas meszet általában nem tartalmaznak,
termékenységük a felhalmozódott humuszanyagok mennyiségétől függően alakul. A réti talajoké
IV. és VI. között változik, az öntés réti talajoké egységesen VI. besorolású.

Jelentős a szikes talajok részaránya is (29 %). A teljesen terméketlen
szoloncsák - szolonyecek kiterjedése csupán 1 %, az igen gyenge termékenységű (IX.)
sztyeppesedő réti szolonyeceké 21 %, a kedvezőbb termékenységi besorolású (VII.) szolonyeces
réti talajoké pedig 7 %. E két utóbbi talajon mezőgazdálkodás is folyik, de ennek eredményessége
általában talajjavításhoz, vízrendezéshez kötött.

A magasabb térszínek löszös üledékein 7 %-os kiterjedésben réti csernozjomok,
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jelentéktelen területre korlátozottan pedig alföldi mészlepedékes csernozjomok alakultak ki,
amelyek nehezebb (agyagos vályog) mechanikai összetételük ellenére igen kedvező
termékenységűek (II. és III.). DK-en kis területen (1 %) a Duna - Tisza közi homokhát
nyúlványaként humuszos homoktalaj fordul elő.

3.2.A más célra véglegesen igénybe venni kért térrész talajtani jellemzése

A helyszíni bejárás, valamint a talajminta - vétel során, a következőkben részletesen
ismertetett 3talajtípus került leírásra:

· A talaj genetikai főtípusa: Folyóvizek, tavak üledékeinek és lejtők hordalékainak
talaja (IX.)

Ebbe a főtípusba tartoznak azok a talajképződmények, amelyek folyóvizek, vagy tavak
hordalékain, öntésein keletkeznek. Az állandó újraöntés következtében a talajképződési folyamat
gátolva van, vagy pedig megszűnt az öntés hatás, de a hordalék eredetű talajképző kőzet
tulajdonságai jelentősen befolyásolták a képződő talaj tulajdonságait, továbbá azok a talajok,
amelyek az erózió során lemosódott hordalékok felhalmozódásából keletkeztek.

▪ A talaj genetikai típusa: humuszos öntés talaj (390.)

Az ismétlődő árvizektől és iszapborításoktól hosszabb ideje mentesített alluviális
területeken alakultak ki, ahol a talajok szelvényében a talajképződés elsődleges jelei (humuszos
réteg megjelenése, szerkezeti kialakulása) már megfigyelhetők.

Kémhatásuk, mészállapotuk, szelvényfelépítésük, fizikai talajféleségük, az öntésanyag
függvénye. Vízgazdálkodásuk, tápanyagállapotuk, s ennek megfelelően termékenységük igen
változatos. Ide sorolandók az 1 %-nál több humuszt tartalmazó öntéstalajok.

4. A szabadidő park kialakítása során végzett tevékenység

A majdani beruházás során - a más célra véglegesen igénybe vett mezőgazdasági
művelési ágban nyilvántartott terület vonatkozásában - a termőtalaj megnyitása, mentése
elengedhetetlenül szükségessé fog válni, a műszakilag indokolt helyszíneken, valamint
a műszakilag indokolt mélységig.

Jelen talajvédelmi terv megírásának időpontjában, a jövőbeni fejlesztés tervezési adatai
nem álltak a szakértő rendelkezésére. (A tervezési fázis még nem kezdődött el.) Ezen adatok
hiányában, - földmunkákkal érintett területek helyszíne, nagysága, a letermelés mélysége - a
ténylegesen mentésre kerülő humuszanyag volumene nem volt kalkulálható, illetőleg rögzíthető,

3Dr. Stefanovits Pál, Dr. Filep György, Dr. Füleky György: Talajtan - Mezőgazda Kiadó (Budapest, 1999.)
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ezen dokumentációban.

5. A véglegesen más célra hasznosítani kívánt földterületről származó
humuszanyag mentését szolgáló konkrét intézkedések

Ezen fejezet a „Talajvédelmi Terv készítésének részletes szabályairól” szóló 90/2008. (VII.
18.) FVM rendeletben foglaltak figyelembevételével került összeállításra.

A beruházás által érintett földterület vonatkozásában, az eljáró hatóságok - úgymint
Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály
Földhivatali Osztálya, Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya - irattárában nem volt fellelhető összefüggő
szakanyag, mely esetlegesen felhasználásra kerülhetett volna jelen talajvédelmi terv megírásakor.

5.1.Helyszíni bejárás, talajmintavétel, helyszíni talajvizsgálat

A helyszíni bejárás során - 2019. augusztus 1. - a talajvédelmi szempontból vizsgált
ingatlant, Szajol település Halász utcáján közlekedve lehetett fellelni.

1. fénykép: A vizsgált terület talajfelszíne

A vizsgált területrészen a tervezett fejlesztéssel kapcsolatos - a talaj humuszos
termőrétegének megbontásával járó - munkálatok nem folytak.

A tervezett beruházási helyszín a mintavétel időpontjában, - a földhivatali nyilvántartásnak
megfelelően - „legelő” művelési ágban hasznosult (természetes úton kialakult, gondozott
gyepfelület).

A mintavétel során, a 2. sz. fényképen rögzített módon került sor a talajfurat
származtatására.
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2. fénykép: Fúrt talajminta 3. fénykép: A humuszos feltalajréteg

CaCO3 - tartalom, a felszíni talajrétegből nem volt kimutatható a mintavételi helyszínen.

A vizsgálat során, 10 %-os sósavval történő csepegtetésre, a humuszos „A” szintből
származó minta nem mutatott reakciót (pezsgés nem volt tapasztalható).

A helyszíni vizsgálatok során, a talaj „A” szintjének pH-ja a mérés alapján, 7 - 8-as
értéktartományban volt meghatározható.

4. fénykép: A helyszíni pH vizsgálat eredménye

A véglegesen kivonni kért területen, a 2. sz. táblázatban rögzített EOV koordináta - pontok
által jelölt helyszínen történt talajmintavétel, a humuszos talajréteg mélységi lehatárolásának, a
helyszíni- valamint a laboratóriumi talajvizsgálatok lefolytathatóságának céljából (1 helyszínen - 4
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talajrétegből).

Talajminta - vételi helyszín

Mintavételi pont megnevezése:
EOV koordináta pont

y x

Szajol 048/3. hrsz. (I.) 745797 204777
2. táblázat: EOV koordináta jegyzék

A helyszínelés során semmi nemű olyan tény (talajhiba, szilárd és egyéb szennyezők
jelenléte, stb.) nem volt tapasztalható, mely talajvédelmi/talajtani szempontból ellehetetlenítené a
szabadidő park kialakításának megvalósíthatóságát.

A terepi munka folyamán, kézi talajmintavevő - eszközkészlet segítségével került
meghatározásra a humuszos feltalajréteg vastagsága, a helyszíni-, illetőleg a laboratóriumi
vizsgálatokhoz szükséges talajminták származtatása.

5.2.Laboratóriumi vizsgálatok

A „Talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól” szóló 90/2008. (VII. 18.) sz. FVM
rendelet 2. sz. melléklet 2.4.1. pontja alapján, a talajminták vizsgálataira, a Homokkert Kistérségi
Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft. - SoilChem Agrár és Környezetanalitikai Laboratórium (6782
Mórahalom, Vállalkozók útja 1/b.) - akkreditációs száma: NAH-1-1615/2018. - laboratóriumában
került sor, a humuszanyag minőségi jellemezhetőségének érdekében.

A vizsgált területről származó, egyes talajrétegek jellemzése

Minta
főkönyvi

azonosítója:
Minta eredeti azonosítója:

Minta
származási
mélysége:

pH Összes só

KA

CaCO3 Humusz

H2O m/m % m/m % m/m %

19/T-4174 Szajol 048/3. I/1. 0 - 30 cm 7,21 0,02 48 0,79 1,81
19/T-4175 Szajol 048/3. I/2. 30 - 50 cm 7,53 0,02 44 1,28 1,30

19/T-4176 Szajol 048/3. I/3. 50 - 80 cm 7,74 0,03 46 1,42 1,43
19/T-4177 Szajol 048/3. I/4. 80 - 100 cm 8,42 0,05 38 1,46 0,58

Határérték: - - 5,0 - 8,7 < 0,15 - < 20,00 > 1,00
3. táblázat: Laboratóriumi vizsgálatok eredményei

A részletes „Talajvizsgálati jegyzőkönyv” jelen dokumentáció „Mellékletek” c. részét
alkotja.

5.3.Humuszmentési javaslat

Az 5. pontban hivatkozott jogszabály alapján minden esetben mentésre érdemes a
humuszos talajréteg, ha:

ü mélysége legalább 20 cm;
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ü humusztartalma nagyobb, mint 1,0 %;
ü talajidegen és szennyező anyagot nem tartalmaz;
ü kémhatása nem szélsőséges, azaz a vizes szuszpenzióban mért pH értéke 5,0 és

8,7 közötti;
ü a talaj vízben oldható sótartalma 0,15 %-nál kisebb.

A helyszíni bejárás, -vizsgálatok valamint a laboratóriumi eredmények alapján a szakértő,
a Szajol 048/3. hrsz. alatt jelölt - a művelésből véglegesen kivonni
kérelmezett - ingatlan vonatkozásában, a humuszos talajrétegek feltétlen mentését
javasolja, hiszen azok valamennyi mért paramétere, kielégíti az 5. pontban hivatkozott joghelyben
rögzített kötelmeket!

5.3.1. A szabadidő park kialakításának helyszíne - humuszmentés
vonatkozásában

A tervezett beruházás eszközlése során érintett térrész tekintetében, a szakértő az alábbi
megállapítást, illetőleg javaslatot teszi:

A művelésből történő végleges kivonási eljárás által érintett termőföldterület
vonatkozásában, a humuszos talajrétegek együttes vastagsága: 80 cm.

A művelésből történő végleges kivonási eljárás által érintett termőföldterület
vonatkozásában, a mentésre érdemes humuszos talajrétegek együttes vastagsága:
80 cm.

A földügyi eljárás folyományaképpen, termőtalajt érintő munkaművelet nem
foganatosítódik, hiszen a szabadidő park kialakítása a talajvédelmi terv megírásakor, csak jövőbeni
cél. Így a humuszos feltalajréteg letermelése, jelen eljárás alkalmával felesleges
talajbolygatást eredményez!

Amennyiben a tervezett tevékenység engedélyköteles, úgy a részletes
humuszgazdálkodási tervet, az építési engedély megkérésének időpontjával
egybeesően szükséges elkészíttetnie a Beruházónak!

5.4.A terület humuszvagyona

A szabadidő park kialakításával érintett telek tekintetében elkülönítetten lesz szükséges
kezelni a „humuszvagyon” illetőleg a „letermelendő humusz térfogata” meghatározásokat, hiszen a
tervezett beruházás során, nem fog szükségessé válni a teljes humuszvagyon mentése, így:

▪ A Szajol 048/3. hrsz. alatt jelölt, művelésből véglegesen kivonni kérelmezett
ingatlanon fellelhető - mentésre érdemes - humuszvagyon:
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ü 8912 m2 alapterületen, 80 cm mélységhatárt alapul véve: cca. 7130 m3.

Jelen talajvédelmi terv megírásának időpontjában, az építési-, kivitelezési tervek nem
álltak a szakértő rendelkezésére. Ezen tervezési dokumentációk ismeretének hiányában a
ténylegesen letermelendő, mentésre kerülő, valamint átmenetileg deponálandó humusz térfogata
nem meghatározható!

5.5.A humuszos talajrétegek letermelésének lépései, a majdani
földmunkákkal érintett terület vonatkozásában

A humuszos talajrétegeket egyenletes vastagságban - a majdan megvalósuló fejlesztés
megkezdésekor - el kell távolítani, a földmunkákkal érintett helyszíneken (pl.: betonozott terek
alapfelülete, térburkolatok „tükre”, stb.). A letermelendő - mentésre érdemes - humuszos
talajrétegek együttes mélységi lehatárolását, az 5.3.1. pont rögzíti.

A letermelt humuszos talajanyagot a véglegesen kivonni kért területen belül
kell deponálni, valamint annak más talajrétegekkel, egyéb anyagokkal, szennyező forrásokkal
történő keveredésének megakadályozásáról messzemenőkig gondoskodni, a kivitelezési munkálatok
teljes időtartama alatt.

A „humuszolást” tolólapos, ásó- illetőleg kanalas munkagépekkel kell kivitelezni. Azokon a
területrészeken, ahol esetlegesen műtárgyak, egyéb építmények találhatók, az eltávolítást - azok
közvetlen környezetében - kézi munkaeszközökkel kell megvalósítani.

A mentésre érdemes humuszos talajrétegek maximális mélységhatára (50 cm) alól
esetlegesen kikerülő másodlagos - gyengébb minőségű - földtömeg kitermelését követően, azt a
humuszos volumentől elkülönítetten kell átmenetileg tárolni, a művelésből véglegesen kivonni kért
területen.

Ha a mentett humuszos talajanyagot nem lehet azonnal felhasználni, olyan alakú és
magasságú depóniában kell azt tárolni, amely mérsékli a víz- és széleróziót. A depónia víz- és
szélerózió által veszélyeztetett felületeinek (rézsűk) védelméről gondoskodni kell. Több éves tárolás
esetén a depónia füvesítése is indokolt kell, hogy legyen. A depónia felületét (mechanikai úton)
gyommentes állapotban kell tartani.

5.6.A humuszos talaj megóvásával, hasznosításával, az altalaj
elhelyezésével kapcsolatos egyéb intézkedések, valamint a
talajvédelmi járulék

Elsődleges felhasználási szempontként kell figyelembe venni azt a lehetőséget, mely
szerint a letermelt, átmenetileg deponált, valamint megfelelően tárolt humuszos talajanyag, a
véglegesen kivonni kért területen belül, helyben kerül felhasználásra, pl. zöldfelület
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kialakítása, illetőleg a terület szintezése során. Azonban:

▪ Amennyiben a mentett humuszos termőréteg helyben történő felhasználására nincs
lehetőség, a felhasználásra nem kerülő rész eredeti funkciójának megfelelően a talaj
felső termőrétegeként, vagy termesztő közeg előállítására felhasználható, illetve ezen
célokra átruházható.

▪ Jelen beruházáson kívüli felhasználási cél lehet - többek között:

ü hulladéklerakók rekultivációja során, „takaróréteg” építése;
ü földművek, védgátak rézsűrendszerének megerősítése;
ü egyéb helyszín parkosítása.

▪ Amennyiben - nem helyben, de - mezőgazdasági területen történő felhasználás is szerepel
a tervezői célok között, úgy az elszállításra kerülő humusz csak hasonló, illetve
kedvezőtlenebb talajtulajdonságokkal-, adottságokkal rendelkező helyszínen kerülhet
elhelyezésre.

▪ A tervezett felhasználási helyszín talajállapotának felmérése céljából laboratóriumi
vizsgálatokat köteles lefolytatni a Kivitelező! E mezőgazdasági területeken történő
hasznosítás alapfeltétele, hogy az elterítés következtében az eredetivel azonos, vagy annál
kedvezőbb talajállapot, valamint tápanyag - szolgáltató képesség valósuljon meg az
érintett területen. (1,00 %-nál alacsonyabb humusztartalmú talaj elhelyezése nem javasolt
mezőgazdasági művelésű területeken.) Az elterítésre kerülő humuszos talajanyag
maximális vastagsága nem haladhatja meg a 25 cm-t.

▪ Egyéb helyszínen történő felhasználás fennállásakor, a mentett humuszos termőréteg
mennyiségéről, felhasználásáról, valamint elhelyezésének helyszínéről, a Beruházó
köteles külön nyilvántartást vezetni.

▪ Talajvédelmi járulékot köteles fizetni a Beruházó a talajvédelmi hatóság részére, ha a
beruházás megvalósítása során keletkezett mentett humuszos termőréteg teljes
mennyiségét a beruházással érintett területen nem használja fel - a fel nem használt
humuszos termőréteg mennyisége után.

▪ Amennyiben a beruházás megvalósítása során keletkezett mentett humuszos termőréteg
teljes mennyisége elszállításra kerül a végleges kivonás által érintett területről, úgy az
5.4. pontban számított humuszmennyiség, valamint a - laboratóriumi vizsgálatokkal
alátámasztott - humusztartalom alapján kalkulált talajvédelmi járulék maximális összege
1.069.500.- forint, azaz egymillió - hatvankilencezer - ötszáz forint (7130 m3 x 150
Ft/m3).

▪ A jövőbeni fejlesztés kivitelezése során keletkező - nem humuszos - talajanyag a
Beruházó választása szerint szabadon, járulékfizetési kötelezettség nélkül
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továbbhasznosítható, felhasználható, azonban mezőgazdasági hasznosítás alatt álló
területen, nem helyezhető el!

6. A tervezett beruházással kapcsolatos engedélyeztetési-,
adatszolgáltatási-, valamint bejelentési kötelezettségek

Az esetlegesen szükségessé váló egyéb beavatkozásokat, technológiai lépéseket - melyek
valamely súlyos talajpusztulás következményei - laboratóriumi vizsgálatokra alapozva kell
meghatározni. Amennyiben a Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási
Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályának irattárában fellelhető, úgy - a
laboratóriumi vizsgálatok alapjául, összevetésként - a „Genetikus Talajtérkép” c. dokumentáció kell,
hogy szolgáljon.

Talajvédelmi szempontból a munkálatok megkezdéséről, valamint befejezéséről a
Beruházó/Kivitelező köteles írásban tájékoztatni Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályának központi irodáját
(5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.).

A munkálatok során a Kivitelező folyamatosan köteles egyeztetni jelen talajvédelmi terv
készítőjével.

A Beruházó köteles a talaj védelmével kapcsolatos tevékenységeket dokumentáló
ügyiratokat 5 évig megőrizni.

A terv kizárólag a humuszos talajréteg mélységi lehatárolásához, a
humuszmentés folyamatának ismertetéséhez, valamint a mentett humuszanyag
ismételt - eredeti funkciójának megfelelő - hasznosításának meghatározásához
szolgáltat alapot. Nem alkalmazható a szabadidő park kialakítása során, esetlegesen
bekövetkező súlyos talaj-, valamint környezetszennyezés felszámolására.

Jelen dokumentáció 2 eredeti példányban készült. A példány sorszáma: 1/2. A
dokumentáció a szakértő szellemi tulajdonát képezi. Másolat készítéséhez a szakértő
írásbeli jóváhagyása szükséges, s az kizárólag teljes terjedelmében - mellékleteivel
együtt - sokszorosítható, illetőleg értelmezhető! A szakanyag részben, vagy egészben
történő, engedély nélküli felhasználása bűncselekménynek minősül!

Szeged, 2019. augusztus 6.

Mézes Zoltán
agrármérnök - talajvédelmi szakértő
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6725 Szeged, Oltványi u. 5. Tel./fax: 62/671-343 Mobil: 30/9-684-686

A teljes dokumentáció környezetbarát, újrahasznosított papírra lett nyomtatva.
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