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H A T Á R O Z A T 
 

A KAVICS-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 

Dunaújváros, Siklói út 1., KÜJ: 100 410 356, cégjegyzékszám: 07-09-003378, adószám: 11112181-2-07, 

KSH szám: 11112181-2369-113-07, hivatalos elektronikus elérhetősége: 11112181#cegkapu, rövidített 

elnevezése: KAVICS-KER Kft.) képviseletében eljáró PROGRESSIO Mérnöki Iroda Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1028 Budapest, Muhar utca 54., cégjegyzékszám: 

01-09-714223, adószám: 13005098-2-41, KSH szám: 13005098-7112-113-01, hivatalos elektronikus 

elérhetősége: 13005098#cegkapu, rövidített elnevezése: PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.) 2021. január 8. 

napján előterjesztett, majd kiegészített – a Szalkszentmárton II., kavicsbánya (KTJ: 100 286 372, a 

tevékenység TEÁOR száma: 0812. Kavics-, homok-, agyagbányászat) bővítés tárgyú – a környezeti 

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

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

hatásvizsgálati eljárásban, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet  

 

- 1. számú mellékletének 56. pontja [Az 1. számú melléklet 1-55. pont B. és C. oszlopában és a 3. számú 

melléklet 1-128. pont B. és C. oszlopában meghatározott tevékenységek, illetve létesítmények olyan 

megváltoztatása vagy bővítése, ahol a változtatás az 1. számú melléklet 1-55. pont B. és C. oszlopában 

meghatározott {jelen esetben az 1. számú mellékletének 10. a) pontja (Egyéb bányászat (kivéve az 

önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet) 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében)} 

tevékenység, illetve létesítmény megvalósítását jelenti] 

szerinti tevékenységhez. 

 

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

 

Az engedélyes adatai 

Teljes név:    KAVICS-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű  

Társaság 

rövidített elnevezése:    KAVICS-KER Kft. 

A cég székhelye:    2400 Dunaújváros, Siklói út 1. 

Cégjegyzékszám:    07-09-003378 

Adószám:     11112181-2-07 

KSH szám:     11112181-2369-113-07 
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A tevékenység TEÁOR száma:  0812. Kavics-, homok-, agyagbányászat 

KÜJ száma: 100 410 356 

KTJ szám:    100 286 372 

 

Bányára vonatkozó adatok 

Szalkszentmárton II. – kavics védnevű  

 

A bővített bányatelek által érintett helyrajzi számok 

Szalkszentmárton 0362/5, 6, 7, 8, 9, 17, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45; 0361/6, 8; 0361/10, 16, 17; 0369/16, 17, 20, 21, 22, 23, 24; 0370/1, 2; 0371/3, 5; 0373/5, 6; 0374/1; 

0375; 0376; 0380/1; 0381/1 hrsz. 

 

A bányatelek alaplapja:   +78,4 mBf 

A bányatelek fedőlapja:   +97,8 mBf 

A bővített bányatelek területe:  2.003.330 m
2
 (200,333 ha). 

 

Kitermelhető ásványvagyon a teljes bővített bányatelken:   kb. 9.000.000 m
3 

kavics, homok, 

agyag és egyéb 

Éves kitermelés:       300.000 m
3
/év  

Üzemidő:          7
00

-19
00 

között, napi 8 órában 

Környezetvédelmi engedéllyel rendelkező területrész mérete:   73,53 ha 

A jelen vizsgálat tárgyát képező bővítéssel érintett terület mérete:  126,8 ha  

 

A bővített bányatelek határának törésponti EOV-koordinátái 

 

 EOV Y (m) EOV X (m) 

1. 643162,630 181690,830 

2. 643162,710 181672,160 

3. 643163,960 181386,030 

4. 643165,670 180995,240 

5. 643165,730 180901,010 

6. 643166,790 180793,870 

7. 643157,730 180758,230 

8. 643153,690 180744,060 

9. 643132,570 180663,740 

10. 643157,840 180596,610 

11. 643214,090 180410,220 

12. 643234,670 180340,940 

13. 643237,110 180327,770 

14. 643271,400 180396,650 

15. 643276,740 180406,990 

16. 643288,360 180429,510 

17. 643305,060 180377,290 

18. 643336,100 180286,020 

19. 643372,330 180182,590 

20. 643382,840 180157,450 

21. 643386,180 180158,500 

22. 643391,240 180159,680 

23. 643445,060 180036,000 

24. 643481,450 179950,170 

25. 643498,370 179925,160 

26. 643519,660 179893,700 

27. 643527,370 179895,540 
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28. 643719,150 179940,700 

29. 643726,760 179942,290 

30. 643734,770 179944,070 

31. 643717,090 180012,730 

32. 643699,790 180081,790 

33. 643682,960 180149,660 

34. 643676,360 180176,270 

35. 643646,960 180292,770 

36. 643645,370 180298,570 

37. 643658,980 180302,950 

38. 643809,520 180348,700 

39. 643859,030 180363,810 

40. 643970,480 180397,820 

41. 643975,840 180399,440 

42. 643,981,030 180401,010 

43. 643985,250 180377,000 

44. 644,018,130 180196,670 

45. 644023,029 180169,419 

46. 644068,264 180223,469 

47. 644112,552 180274,537 

48. 644115,669 180303,484 

49. 644267,366 180432,078 

50. 644316,719 180587,132 

51. 644360,793 180785,525 

52. 644404,946 180952,545 

53. 644402,601 181079,639 

54. 644413,360 181086,130 

55. 644491,750 181134,230 

56. 644495,970 181136,820 

57. 644491,460 181139,860 

58. 644491,010 181144,530 

59. 644484,910 181147,470 

60. 644516,660 181191,890 

61. 644544,410 181229,700 

62. 644571,150 181266,300 

63. 644620,310 181298,260 

64. 644656,040 181322,260 

65. 644520,030 181981,070 

66. 644387,720 181951,840 

67. 644238,310 181918,980 

68. 644232,520 181917,700 

69. 644219,440 181914,820 

70. 644191,620 181912,180 

71. 644138,480 181900,470 

72. 644094,130 181890,690 

73. 643996,350 181869,080 

74. 643898,890 181848,060 

75. 643846,170 181836,410 
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76. 643800,940 181826,420 

77. 643703,510 181805,070 

78. 643605,650 181783,490 

79. 643508,420 181761,500 

80. 643414,420 181738,590 

81. 643414,430 181739,420 

82. 643414,490 181744,780 

83. 643409,550 181743,570 

84. 643344,360 181730,370 

85. 643311,730 181723,760 

86. 643276,010 181715,880 

87. 643214,400 181702,280 

 

A terület súlypontjának koordinátái 

EOV X: 181638 m 

EOV Y: 643160 m 

 

A hatásvizsgálati dokumentáció készítője 

Név:       PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.  

Székhely:      1028 Budapest, Muhar u. 54. 

Felülvizsgálat végzésére jogosító engedély száma:  Kaleta Jánosné, SZKV/07-0065 

Mesterházy Attila, SZ006/2012. 

élővilágvédelem, SZ007/2010. tájvédelem 

 

*  

 

ELŐÍRÁSOK 

 

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

 

1. Minden esetben a környezetvédelmi engedély módosítása szükséges, amennyiben olyan módosítást 

vagy átépítést terveznek, amely létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély 

köteles. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben 

meg kell előznie a környezetvédelmi engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési 

(használatbavételi) engedély a környezetvédelmi engedélyben foglaltaktól nem térhet el.  

2. Ha a tevékenység megvalósítása során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő 

változtatások három év alatt együttesen elérik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (2) 

bekezdésének abf), abg) vagy aca) pontjában megadott küszöbértéket, a környezethasználó ezt 

köteles jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. Ezekben az esetekben a környezetvédelmi 

hatóság a környezetvédelmi felülvizsgálat rendelkezései szerint jár el. 

 

FÖLDTANI KÖZEG VÉDELEM 

 

3. A tevékenységet környezetszennyezést kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak 

megfelelően kell végezni. 

4. A tevékenység során nem okozhatják a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb 

állapotát. 

5. Bármely bányászati- és ahhoz kapcsolódó tevékenység a földtani közeg szennyezését kizárva végezhető. 

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

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

elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. 

7. A tevékenység során észlelt bármilyen a környezetet és/vagy természetet veszélyeztető rendkívüli 

eseményt azonnal jelenteni kell a környezetvédelmi (és természetvédelmi) hatóságnak. 

8. Az adott technológia mellett tilos a bányafal bármilyen mértékű alávájása. 
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9. Amennyiben a meddő letermelése során valamely ok miatt a tervezettnél nagyobb rézsűszöget alakítanak 

ki, annak megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodni kell. A megszüntetésig a rendezendő rézsű 

hatáskörzetében más munkát végezni tilos. A munkálatokat a bányászati felügyeleti személy a 

helyszínen köteles irányítani. 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

 

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

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

11. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés 

megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését. 

12. A bánya területén történő esetleges karbantartás és üzemanyag feltöltés (tankolás) csak műszaki 

védelemmel ellátott területen végezhető. 

13. A hulladékok gyűjtésére alkalmazott gyűjtő-, csomagoló- és tárolóeszközök épségéről rendszeres 

ellenőrzéssel meg kell győződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni. 

14. Az esetlegesen elcsöpögő üzemanyagot, olajt azonnal fel kell itatni, és azt veszélyes hulladékként kell 

kezelni. 

15. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó 

hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a hatályos 

jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni. 

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

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

vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak. 

17. A hasznosítható hulladékok gyűjtése csak szelektíven történhet. 

18. Az engedélyes köteles a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő részletes nyilvántartást vezetni a 

hulladékokról, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggő anyagokról és eljárásokról, 

amelyet a hatóság munkatársainak mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani. 

19. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak 

adható át. 

20. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról évente az arra rendszeresített adatlapon a 

hatóságnak adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint. 

 

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

 

21. A bányászati tevékenység előkészítése és az ásványanyag kitermelés során a diffúz kiporzást a lehető 

legkisebb mértékűre kell visszaszorítani. 

22. A bányatelken belüli és a közúti szállítási útvonalakat szükség szerint nedvesítéssel pormentesíteni kell. 

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

24. A szilárd burkolatú útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyeződésektől (pl. sár) a 

másodlagos porszennyezés megelőzésére. 

25. A szállítójárművek és munkagépek üzemeltetését úgy kell megtervezni/megszervezni, hogy felesleges 

égéstermék kibocsátással járó üzemeltetés ne történjen.  

26. A bányászati tevékenységet, szállítási munkákat csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi 

előírásokat kielégítő gépekkel lehet elvégezni. 

27. A dízelüzemű belső égésű motorok folyamatos karbantartásával és beszabályozásával gondoskodni kell 

a kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről.  

 

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

 

28. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony 

mértékű zajkibocsátását. 

Határidő: folyamatos 

29. A telep zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatósághoz be kell jelenteni. 

Határidő: folyamatos 
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TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM 

 

30. Védett növényfaj áttelepítéséhez (egyedének gyűjtéséhez, birtokban tartásához, visszatelepítéséhez) a 

természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. 

31. A védett növények áttelepítéséhez tervdokumentációkat szükséges készíteni, amelyek tartalmát a 

természetvédelmi engedélyezések előtt az illetékes nemzeti park igazgatósággal le kell egyeztetni. Az 

áttelepítési tervnek tartalmaznia kell az áttelepítés helyét, módszerét, az áttelepített faj egyedszámát, 

betelepítés helyszínének élőhelyi jellemzését, monitoring javaslatot, térképi bemutatást az áttelepítés és 

betelepítés helyszínéről. A betelepítés helyszínét EOV sarokponti koordinátákkal szükséges megadni, 

amennyiben ugyanazon ingatlanon kerül kijelölésre, mint ahonnan a begyűjtést is végzik. 

32. A Szalkszentmárton 0373/6 és 0374/1 hrsz.-ú ingatlanokon található több száz töves ligeti csillagvirág 

(Scilla vindobonensis) és több tíz töves kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis) állományok áttelepítéséről 

gondoskodni szükséges. Amennyiben további védett növény állomány érintett a beruházással, úgy azok 

áttelepítéséről szintén gondoskodni szükséges. 

33. A tervezett munkálatokat a vadon élő élővilág, a természetes-, természetközeli állapotú élőhelyek 

legnagyobb kíméletével kell végezni. 

34. Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más 

élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek 

lerombolása, károsítása. 

35. A fakivágás, cserjeirtás vegetációs időszakon kívül szeptember 1. és március 1. között végezhető. Ettől 

eltérni akkor lehet, ha azt jogszabály lehetővé teszi. A fakivágást, cserjeirtást a tevékenység megkezdése 

előtt legalább 5 nappal be kell jelenteni a természetvédelmi hatóság felé. 

36. A felhagyott területek feltöltésekor a hódok által elfoglalt élőhelyek kímélete szükséges (pl. a 

Szalkszentmárton 0361/10 hrsz.-ú ingatlanon meghagyott, folyosószerű meder a Szalkszentmárton 

0371/3 hrsz.-ú ingatlannal határos nyugati partéle). 

37. A Szalkszentmárton 0361/10 hrsz.-ú ingatlan Ny-i sávját, annak teljes hosszában, a Szalkszentmárton 

0361/18 és 0373/5 hrsz.-ú ingatlanok teljes területét feltölteni tilos, ezen területeket mederként szükséges 

megtartani. 

38. A jelenlegi bányamedertől keletre és délre kialakítani tervezett új bányamedrek rekultivációja során 

természetközeli állapotú vizes élőhelyeket kell kialakítani. Az új bányató-medrekben annyi meddőanyag 

helyezhető el, ami a természetközeli medermorfológia kialakítását segíti.  

39. A rekultiváció során a felhagyott meddőből, a jelenleg feltöltés alatt álló bányató É-i részén, az ún. 

FOKA-öbölben egy min. 20 m széles és 50 m hosszú anyagdepó kialakítása szükséges, amelynek a 

megmaradó vízfelület felé eső felén egy min. 2 m magas partfalat kell kialakítani a természetvédelmi 

oltalom alatt álló partifecskék, gyurgyalagok költésének elősegítésére. 

40. A depót a nehézgépek felvonulási útvonalától legalább 10 m-es távolságban kell létrehozni. 

41. A partfalat a Duna vízjárásának figyelembevételével, a jelenlegi terepszinttől magasabban, 

megközelítőleg 95-97 mBf között kell létesíteni. 

42. A depó felszínét az idegenhonos és inváziós növényfajok terjedésének megakadályozása érdekében 

kaszálni szükséges, illetve a partfalat évről évre, az aktuális fészkelési időszak kezdete előtt újra 

fészkelésre alkalmassá kell tenni, továbbá amennyiben a depó szélessége 5 m alá csökken, úgy azt az 

eredeti paramétereknek megfelelően újra kell építeni. 

43. A feltöltéssel érintett területrészeket a rekultiváció során a térségben előforduló, termőhelyi 

adottságoknak megfelelő őshonos fafajokkal kell betelepíteni. 

44. A bolygatással érintett területrészeken megtelepedő inváziós fásszárúak vegyszeres visszaszorításáról 

gondoskodni kell. 

45. A rekultiváció során a partvonal mentén sekély, változatos vízmélységű öblözeteket kell kialakítani, 

alacsony dőlésszögű rézsű (1/2) kialakításával. 

46. A bányatavak növelésével a vízfelület Dunától távolabb eső részén költőszigetek kialakítása szükséges. 

47. A költőszigetek felszínét a legmagasabb vízállás felett 20-30 cm magasságban kell kialakítani. 

48. A költőszigetek tetejére legalább 1 m-es vastagságban kavicsot vagy homokot kell teríteni. 

49. A kialakítandó szigetek minimális mérete 1.000 m
2
, a parttól vizes árokkal kell őket elválasztani. 

50. A költőszigetek felszínét 3-4 évente kaszálással kell karbantartani, amennyiben ez már nem jelent 

megoldást vagy nehezen kivitelezhető, munkagéppel kell a termőhely felszínét megbolygatni a nyílt 

felszínek fenntartása érdekében. 

51. A fenntartási munkákat vegetációs időszakon kívül kell elvégezni. 
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* 

 

Szakkérdések vizsgálata: 

 

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

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

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

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

talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények 

érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

1.1. A KAVICSKER Kft. (2400 Dunaújváros, Siklói út 1.) képviselője által benyújtottak alapján a 

Szalkszentmárton II. kavicsbánya bővítésre vonatkozó környezeti engedély kiadásához 

közegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárulok. 
 

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

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

lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

2.1. A bányászati tevékenység további tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a módosított 

bányatelken nyilvántartott régészeti lelőhely található. A régészeti lelőhely területén egyéb 

engedélyhez nem kötött földmunkával járó tevékenységet (különös tekintettel tereprendezésre, 

növényzet eltávolítására, ideiglenes szállítási útvonal kialakítására) a tevékenység megkezdése előtt 

30 nappal be kell jelenteni az örökségvédelmi hatóságnak. 

2.2. A területen található régészeti lelőhely feltárásával kapcsolatosan a kitermelési ütemezéshez 

kapcsolt feltárási ütemtervet kell készíteni a feltárásra jogosult Kecskeméti Katona József 

Múzeum (6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1., 76/481-350) bevonásával, melyet legkésőbb a 

kitermelési műszaki terv dokumentáció részeként meg kell küldeni az örökségvédelmi hatóságnak 

véleményezésre. 

 

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

 

3.1. A beruházás megtervezése és megvalósítása során a talajfelszín megbontásával érintett termőföld 

területeken a területre elkészített talajvédelmi valamint humuszgazdálkodási tervek alapján a 

humuszos talaj mentéséről, ideiglenes deponálásáról, a mentett humusz rendeltetésszerű 

felhasználásáról, valamint a terület rekultivációjáról, helyreállításáról gondoskodni kell, mely 

terveket az engedélyezési terveknek is tartalmaznia kell. 

3.2. A beruházó köteles gondoskodni a mentett és deponált humusz megóvásáról, gyommentesen 

tartásáról, majd eredeti funkciójának megfelelő rendeltetésszerű felhasználásáról. 

3.3. A mentett humusz mennyiségéről, helyéről, deponálásának és felhasználásának helyéről, 

mennyiségéről naprakész nyilvántartást köteles vezetni a beruházó. 

3.4. A munkálatok megkezdését és ütemezését a talajvédelmi hatóságnak be kell jelenti. 

3.5. A humuszos feltalaj letermelésének helyére, mennyiségére (helyrajzi szám, terület nagyság, 

mennyiség) és felhasználásának (terület helyrajzi száma, területe, terítési vastagság) helyére, 

mennyiségére a humusz felhasználással érintett területek művelési ágára vonatkozóan a beruházó 

köteles naprakész nyilvántartást vezetni. 

3.6. Talajvédelmi járulékot fizet a beruházó, amennyiben a humuszos talaj teljes mennyisége nem a 

beruházási területen valamint más „kivett" művelési ágú területen kerül felhasználásra, a helyben 

fel nem használt humusz mennyisége után. 

3.7. A területek művelési ágának megváltozásáról, valamint minden olyan esetről, melynek 

talajvédelmi vonatkozása lehet, a beruházónak tájékoztni kell a talajvédelmi hatóságot. 

3.8. A depóhelyek, felvonulási útvonalak és a megvalósításhoz szükséges egyéb termőföld területek 

időleges kivonásáról, valamint a későbbi, rekultivációs tervek alapján történő helyreállításáról, 

végleges kivonásáról gondoskodni szükséges a tevékenység megkezdése előtt. 

3.9. A környező termőföld területek megközelíthetőségét, művelhetőségét, illetve a megfelelő 

vízelvezetési és lefolyási viszonyok kialakítását, a talajvédő gazdálkodás feltételeit biztosítani 

szükséges a tervezés és később a kivitelezési, üzemeltetési fázisban is. 
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3.10. A megvalósítás és a későbbi üzemeltetés, illetve a rekultiváció a környező termőföldek 

minőségében kárt nem okozhat. 

3.11. A beruházás a humuszos talaj, az érintett és a környező termőföldek védelmének biztosítása mellett 

valósítható meg. 

 

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

vizsgálata: 

 

4.1. Mivel a beruházás, termőföldet érint, úgy az igénybevevőnek a termőföld végleges más célú 

hasznosítását engedélyező határozatot kell beszereznie az ingatlanügyi hatóságtól, bővítés 

megkezdése előtt. A kivett művelési ágú ingatlanokra vonatkozólag az eljárást nem kell 

lefolytatni. 
4.2. Az eljárás tárgyát képező földrészlettel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági 

hasznosítását a tervezett tevékenység nem akadályozhatja. 

 

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

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

foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének vizsgálata tekintetében:  

 

5.1. A bányászati tevékenységgel kapcsolatos munkálatok megkezdése előtt az alábbi táblázatban 

feltüntetett erdők érintett részei igénybevételének az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 78. § (2) bekezdése 

szerinti engedélyezésének meg kell történnie. Erre vonatkozóan a kérelmezőnek külön eljárást kell 

kezdeményeznie az erdészeti hatóságnál az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, 

valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Eszr.) 11. §, illetve az Evt. végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 

(a továbbiakban: Vhr.) 54-55. § szerint eljárva. 

 

Település 
Helyrajzi szám, 

alrészlet 
Művelési ág Erdőtervi jel 

Szalkszentmárton 0381/1 erdő 

5/A, 5/B, 5/C, 

5/D, 

5/E, 5/F, 5/G, 

5/H, 

5/NY 
 

5.2. A tervezett munkálatok miatt szükségessé váló fakitermelések előzetes bejelentésének a tervezett 

végrehajtás előtt legalább 21 nappal korábban meg kell történnie az Evt. 41. §, az Eszr. 8. §, 

továbbá a Vhr. 28. § előírásai szerint. 

 

* 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

I. Hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve, az iparbiztonsági szakhatóság szakhatósági 

állásfoglalása: 

 

1. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/469-3/2021.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya fenti 

hivatkozási számú megkeresése alapján, a KAVICS KER Kft. (székhely: 2400 Dunaújváros, Siklói út 1., 

adószám: 11112181-2-07, a továbbiakban Ügyfél), képviseletében a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. 

(székhely: 1028 Budapest, Muhar utca 54., adószám: 13005098-2-41) által benyújtott „Szalkszentmárton 

II.” kavicsbányára vonatkozó, környezeti hatásvizsgálati eljárásban indult környezetvédelmi engedély 

megadásához, - az ipari baleseteknek és katasztrófáknak való kitettségből eredő várható hatások 

szakkérdésben - katasztrófavédelmi szempontból 

 

h o z z á j á r u l o k. 
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A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró hatóság határozata, 

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

 

II. Vízügyi-vízvédelmi szakhatóság szakhatósági állásfoglalása: 

 

1. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35100/268-

9/2022.ált. szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-

Zsilinszky körút 2.; a továbbiakban: Kérelmező hatóság) szakhatósági megkeresésére a Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a 

továbbiakban: FKI-KHO) tárgyi ügyben az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

A 35100/268-4/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalást 

 

visszavonom,  

 

egyúttal a KAVICS-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2400 Dunaújváros, Siklói út 1.; a 

továbbiakban: Kérelmező) megbízásából PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. (1028 Budapest, Muhar utca 

54.; a továbbiakban: Tervező) által összeállított, 2021. január 7. napján kelt „Kavics-Ker Kft. 

Szalkszentmárton II. kavicsbánya bővítés Környezeti Hatásvizsgálati Dokumentácó” és 2020. november 2. 

napján kelt „A Szalkszentmárton II.-kavics védnevű bányatelek bővítésének talajvízhidraulikai modellje – 

Szakvélemény” című dokumentációkat (a továbbiakban együttesen: Dokumentáció) a 2022. június 7. napján 

kelt kiegészítő dokumentummal, valamint annak mellékleteivel (a továbbiakban együttesen: Kiegészítés) 

együttesen elfogadom. 

 

A Dokumentáció és  a Kiegészítés alapján a tevékenységhez  

vízügyi és vízvédelmi szakhatóságként az alábbi kikötésekkel járulok hozzá:  

 

1. A vízhasználat nem járhat a talaj, felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével, illetve 

károsításával. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezésért és annak ártalommentes 

megszüntetéséért az ingatlan tulajdonosát és használóját egyetemleges felelősség terheli. A 

bányaöböl vízkészletének szennyezése, károsítása, továbbá azokon minden olyan vízhasználat 

gyakorlása, mely a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetésével jár, tilos. 

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

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi 

állapotát biztosítani kell. Tilos a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti 

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

keletkezéséhez vezető anyag közvetlen bevezetése a felszín alatti vízbe, továbbá olyan mesterséges 

tóba, amelyet a földtani közeg kitermelése által a felszín alatti víz feltárásával hoztak létre. 

3. A meglévő bányaöbölben és a parton folytatott tevékenység nem okozhat a földtani közeg és a felszín 

alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 

szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben [a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) 

KvVM-EüM-FVM együttes rendelet] megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb 

állapotot. 

4. A tevékenység végzése során bekövetkező rendkívüli események esetén a 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet alapján a szakszerű kárelhárítási munkákat késedelem nélkül meg kell kezdeni, a 

bekövetkezett eseményről és a megtett intézkedésekről, valamint azok eredményéről a vízügyi 

hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. 

5. A tevékenység során be kell tartani a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 

szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 

29.) Korm. rendelet és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM 

rendelet előírásait. 

6. A tevékenységgel kapcsolatban be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet [a 
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továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet] előírásait. Hidrogeológiai védőövezetben 

tevékenység úgy végezhető, hogy annak következtében: 

 a vízkészlet természetes védettsége ne csökkenjen, vagy ne növekedjen a környezet 

sérülékenysége, 

 a vízkészletbe 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag ne kerüljön, 

 olyan lebomló anyag ne jusson a vízkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy 

bomlásterméke a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza. 

7. Felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai védőövezetén és védőidomában csak olyan tevékenység 

végezhető, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz minőségét, mennyiségét, valamint a 

vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti. 

8. A munkálatok során tilos a szennyező anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy 

lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagnak a felszín alatti vizek állapota 

szempontjából fokozottan érzékeny területen a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése. 

9. A munkálatok során a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területeken 

végzett tevékenységek következtében, azaz a fedőrétegek eltávolítása révén felszínre kerülő felszín 

alatti víz védelmét minden esetben – még haváriaesemény bekövetkezte esetén is – biztosítani kell. 

10. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § értelmében tevékenység csak 

 környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb 

elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával; 

 ellenőrzött körülmények között történhet,  

 úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a 

környezeti célkitűzések teljesülését. 

11. A terület csapadékvíz-elvezetését úgy kell megoldani, hogy a védő fedőrétegétől megfosztott 

kavicsterasz ne szennyeződhessen. 

12. A bányaöbölbe kizárólag a bányatelken belülről származó meddő anyag tölthető be úgy, hogy 

a talajvízáramlást ne akadályozza; külső területről származó anyag felhasználása tilos. 

13. Engedély nélküli tevékenység a bányatelek területén nem végezhető. A felszíni és a felszín alatti víz 

használata, a feltöltés, mederrendezés, illetve a vízkivétel engedélyköteles tevékenységek. 

14. A bányatelken a párolgási veszteség megállapítása céljából meteorológiai állomást kell üzemeltetni. 

15. A bányaöbölbe lapvízmércét kell kihelyezni. A kihelyezett, beszintezett lapvízmércét hetente, 

azonos időpontban le kell olvasni, és rögzíteni (mBf értékben is). 

16. A vízmérce nullpontjának állandóságát kétévente ellenőrizni kell. Az ellenőrzést rendkívüli 

helyzetek (pl. jégzajlás, rongálódások) után szintén el kell végezni. 

17. A bányaöböl vízminőségét évente kétszer (március-április és augusztus-szeptember hónapokban) 

meg kell vizsgálni. A vizsgálandó komponensek: általános vízkémiai komponensek, összes alifás 

szénhidrogén, toxikus fémek és félfémek. 

18. A felszín alatti vizek esetleges szennyezettségének, valamint a talajvízszint-változás nyomon 

követése céljából tervezett 4 db monitoring kútra vízjogi létesítési engedélyt kell kérni a vízügyi 

hatóságtól. Az engedélykérelem benyújtásának határideje: a környezeti hatásvizsgálati eljárást 

lezáró határozat véglegessé válását követő 3 hónapon belül. 

19. A tevékenység alatt a monitoring kutakban havi rendszerességgel meg kell mérni a nyugalmi 

vízszintet, melyet naplóban kell rögzíteni és a féléves monitoring eredményekkel egyidejűleg meg 

kell küldeni a vízügyi hatóság részére. 

20. A felszín alatti vizek esetleges szennyezettségének, valamint a talajvízszint-változás nyomon 

követése céljából tervezett 4 db monitoring kútból félévente talajvízmintát kell venni és meg kell 

vizsgálni az alábbi komponensekre: általános vízkémiai paraméterek, összes alifás szénhidrogén, 

toxikus fémek és félfémek. 

21. A laboratóriumi vizsgálatok során a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben 

szereplő határértékeket kell figyelembe venni. A feltöltés csak a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–

FVM együttes rendeletben meghatározott határértékeknek megfelelő vizsgálati eredmények 

birtokában kezdhető meg. 

22. A minőségvizsgálatokat és mintavételezéseket a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 47. § (3) 

bekezdése értelmében csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) 

végezheti. 

23. A feltöltési munkálatok során csak olyan anyagok használhatók fel, melyek a földtani közeget és a 

felszín alatti vizeket nem károsítják. Feltöltésre kizárólag szennyeződésmentes földtani közeg 

használható. 
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24. A tevékenység végzése során az elvégzett munkálatokat napi rendszerességgel dokumentálni 

kell. A munkanaplóknak tartalmazniuk kell: 

 a kitermelés aktuális állapotát; 

 a feltöltésre felhasznált töltőanyag mennyiségét (m
3
), származási helyét; 

 az aktuális negyedévenkénti állapotot tükröző vízfelületadatokat; 

 a tevékenység során felhasznált munkagépek és berendezések rögzített munkaóráit. 

25. A vízszintadatokat, a vízvizsgálati eredményeket, a meteorológiai adatokat, a töltőanyag 

szennyezetlenségének igazolását, valamint a munkanaplókat összegző monitoring jelentés 

formájában kiértékelve, a mintavételi és laboratóriumi jegyzőkönyvek aláírással ellátott másolatának 

és az akkreditációt igazoló okirat másolatának, valamint a mintavétel helyét ábrázoló (EOV-

koordináták feltüntetésével) részletes helyszínrajz csatolásával a vízügyi hatóság részére meg kell 

küldeni. Az első eredmények benyújtási határideje: 2023. július 31. Ezt követően az 

adatszolgáltatást évente július 31. határidővel kell teljesíteni. 

26. A feltöltési anyaggal kapcsolatos minőségvizsgálatokat és mintavételezéseket csak arra 

jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. 

27. A bővítési terület letermelése csak azt követően kezdhető meg, ha az újonnan létesített 

monitoring kutak már rendelkeznek vízjogi üzemeltetési engedéllyel. 

28. A bányatelek területén szennyvíz, vagy egyéb szennyezőanyag elhelyezése tilos. A hulladékgyűjtés, 

veszélyes hulladékgyűjtés csak úgy végezhető, hogy azzal a földtani közeget, talajvizet nem 

szennyezhetik. A veszélyes hulladékokat elkülönítve, peremmel ellátott, vízzáróan kialakított és 

megfelelő (olaj/sav/lúg) vegyszerállóságú burkolattal rendelkező, a teljes térfogat befogadására 

alkalmas kármentőben elhelyezett, zárható edényzetben kell gyűjteni. 

29. A bányatelek vízbázissal érintett területén üzemanyag nem tárolható, a bányatelek 

vízbázisvédelmi területén kívül üzemanyagot tárolni csak vízzáró betonburkolaton, kármentőtérben 

elhelyezett tárolótartályban lehet. 

30. A mobil szállítójárművek üzemanyagtöltése a bányatelek területén nem végezhető. A bányában 

üzemelő munkagépek tankolása során az esetleges elfolyások felfogásának szempontjából megfelelő 

méretű kármentő tálcát kell alkalmazni a talaj- és talajvíz szennyeződés megelőzésére. Az 

üzemanyag töltéséhez részletes kezelési utasítást és haváriatervet kell készíteni, melyet a műszaki 

üzemi tervekhez mellékelni kell, továbbá ezek másolati példányát a telep területén kell tárolni. A 

bányatelek területén gépjárművek tervezett javítása, karbantartása, mosása nem végezhető. 

31. A bányaöbölben a hajók és uszályok üzemanyagtöltése nem végezhető, egy esetleges dunai 

szennyezés esetén annak kizárását mobil merülőfallal kell biztosítani. 

32. A bányatelek tájrendezését a termeléssel egyidőben, a bányaöböl part menti visszatöltésével kell 

végrehajtani. 

33. A tájrendezési célok meghatározásánál lehetőleg törekedni kell arra, hogy a visszamaradó szabad 

víztükör minél kisebb felületű legyen. A terület hasznosításának tervezése során minimalizálni kell a 

talajvíz igénybevételét. 

34. A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a bányaöböl fenntartásának, hasznosításának 

engedélyezéséhez a bányaöböllel érintett ingatlan tulajdonosának – a bányabezárással összefüggő 

tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat közlését követő egy éven belül – a 

vízügyi hatóságtól a külön jogszabályban meghatározott mellékletek csatolásával vízjogi üzemeltetési 

engedélyt kell kérnie. 

35. A tervezett beavatkozások megvalósítása során a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó 

vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a 

nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 

83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe venni. 

36. Az ütemek csak a Szalk-Tassi nyárigát 1+042 – 2+166 tkm szelvények közötti áthelyezésére 

vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély kiadása után kezdhetők meg. 

37. Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi István utca 2/c.; a továbbiakban: 

ADUVIZIG) 0283-009/2021. és 0283-011/2021. számú vagyonkezelői állásfoglalásaiban előírtakat 

be kell tartani. 

38. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi út 41.; a továbbiakban: 

KDVVIZIG) 01167-0005/2021. és 01167-0012/2021. számú mederkezelői nyilatkozataiban 

előírtakat be kell tartani. 
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Felhívom a figyelmet, hogy a monitoring kutak valamint a nyári gát áthelyezésének megvalósítása és 

üzemeltetése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/A. §-a alapján 

vízjogi engedély köteles tevékenység. 

 

A monitoring kutak megépítésére és a nyári gát áthelyezésére a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 3. 

§-a alapján vízjogi létesítési engedélyt, valamint azok üzemeltetésére a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. 

§-a alapján vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni az FKI-KHO-tól. A kérelemhez a vízjogi engedélyezési 

eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet [a továbbiakban: 

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] 3. mellékletében meghatározott engedélyezési terveket, valamint a 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában meghatározott mellékleteket kell csatolni. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az 

eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

* 

 

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

bejelentések, hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól. 

 

Az engedély érvényességi ideje: jelen döntés véglegessé válástól számított 10 év. 

 

Az engedély véglegessé válásával érvényét veszti a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatala által BK-05/KTF/00740-1/2018. számon (KTFO-azonosító: 71277-7-12/2018.) kiadott 

környezetvédelmi működési engedély. 

 

Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet 

továbbra is folytatni kívánja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvénynek a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [1995. évi LIII. törvény 73-76. § és 78- 80. §] 

kell alkalmazni. 

 

A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság 

határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság 

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

intézkedési terv készítésére. 

 

A kérelmező az eljárás 1.350.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem 

merült fel. 

 

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. 

 

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést 

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: 

bíróság) kell címezni.  

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet 

joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-

kormányablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.  

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a 

közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, 

mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez. 
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A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az 

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek 

tartja tárgyalást tart.  

 

I N D O K O L Á S 

 

A KAVICS-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 

Dunaújváros, Siklói út 1., KÜJ: 100 410 356, cégjegyzékszám: 07-09-003378, adószám: 11112181-2-07, 

KSH szám: 11112181-2369-113-07, hivatalos elektronikus elérhetősége: 11112181#cegkapu, rövidített 

elnevezése: KAVICS-KER Kft.) képviseletében eljáró PROGRESSIO Mérnöki Iroda Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1028 Budapest, Muhar utca 54., cégjegyzékszám: 

01-09-714223, adószám: 13005098-2-41, KSH szám: 13005098-7112-113-01, hivatalos elektronikus 

elérhetősége: 13005098#cegkapu, rövidített elnevezése: PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.) 2021. január 8. 

napján – a Szalkszentmárton II., kavicsbánya (KTJ: 100 286 372, a tevékenység TEÁOR száma: 0812. 

Kavics-, homok-, agyagbányászat) bővítés tárgyú – a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti 

környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság).  

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet  1. számú mellékletének 10. a) pontja [Egyéb bányászat (kivéve az 

önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet) 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében] szerinti 

tevékenység környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 56. pontja értelmében környezeti hatásvizsgálat 

köteles tevékenységnek minősül „az 1. számú melléklet 1-55. pont B. és C. oszlopában és a 3. számú 

melléklet 1-128. pont B. és C. oszlopában meghatározott tevékenységek, illetve létesítmények olyan 

megváltoztatása vagy bővítése, ahol a változtatás az 1. számú melléklet 1-55. pont B. és C. oszlopában 

meghatározott tevékenység, illetve létesítmény megvalósítását jelenti.” 

 

A tervezett tevkenység (a Szalkszentmárton II., kavicsbánya kérelem szerinti bővítése) az 1. számú 

mellékletének 10. a) pontja (Egyéb bányászat (kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet) 25 

ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében) szerinti tevékenység megvalósítását jelenti, így a 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a tevékenység 

megkezdéséhez a környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján környezetvédelmi engedély szükséges. 

 

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

környezetvédelmi hatóság a környezethasználó kérelmére indítja meg, amelyet a KAVICS-KER Kft. 

képviseletében a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. 2021. január 8. napján a környezetvédelmi hatóságnál 

előterjesztett kérelmével kezdeményezett. 

 

 A közvetlen hatásterülettel érintett település: Szalkszentmárton. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 15. §-a szerint: 

 (1) A jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálybalépését követően 

a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint 

b) megkezdett eljárási cselekményekre 

kell alkalmazni. 

(2) A jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálya alatt 

a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint 

b) megkezdett eljárási cselekményekre 

a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell. 

 

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

bekezdés értelmében a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, vagy kijelölés alapján 

köteles eljárni. 
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A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2020. március 1. napján módosult 8/A. § (1) bekezdése értelmében területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel 

- a megyei kormányhivatal – a Bács-Kiskun megyei települések (köztük: Szalkszentmárton) vonatkozásában 

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – jár el. 

 

Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja. A 

PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. a tárgyi ügyben való képviseleti jogosultságát igazolta. 

 

A fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak 

fenn, így a környezetvédelmi hatóság a teljes eljárás szabályai szerint járt el. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. melléklet 2. pontja határozza meg. 

A környezetvédelmi hatóság BK/KTF/00426-4/2021. számú hiánypótlási felhívására a KAVICS-KER Kft. 

képviseletében eljáró PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. az eljárás 1.350.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját 

megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel. 

 

A benyújtott dokumentációt áttanulmányozva a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy az 

levegőtisztaság-védelmi szempontból hiányos, ezért a BK/KTF/00426-14/2021. számú végzéssel az 

alábbiakra hívta fel a kérelmezőt: 

1. „A dokumentáció 32. oldalán, a jelenlegi terület levegővédelmi hatásterületét megalapozó számítás 

szerint a legnagyobb koncentráció a terület középvonalától számított K-i irányban 22 m, É-i 

irányban 51 m-nél kisebb távolságon belül fordul elő, míg a dokumentáció 71. oldalán, a bővített 

terület levegővédelmi hatásterületét megalapozó számítás alapján a legnagyobb koncentráció a 

munkagépektől számított K-i irányban 10 m, É-i irányban 22 m-nél kisebb távolságon belül fordul 

elő. Kérjük, a következetesség és összehasonlíthatóság érdekében egységesen adják meg a forrást a 

jelenlegi és a bővítést követő üzemeltetés során. 

2. A BK-05/KTF/00740-1/2018. iktatószámú határozat szerint a jelenlegi levegővédelmi 

hatásterületnek a bányatelek és az azt körülvevő 245 m-es sugarú környezete tekinthető, míg a 

hatásterületi dokumentáció szerint a bővítést követően csak a bányatelek határával számolnak (72. 

oldal). Kérjük, magyarázzák meg az eltérés okát (számításokkal igazolják) és adják meg ismételten 

a levegővédelmi hatásterület nagyságát, illetve annak térképi lehatárolását. 

3. Kérjük, számításokkal alátámasztva adja meg az üvegházhatású gázok várható kibocsátását t/év 

mértékegységben. 

4. Kérjük, számításokkal alátámasztva mutassa be, hogy a tervezett tevékenység hogyan érinti az 

üvegházhatású gázok megkötését, növényzet általi elnyelését. (Becsülje meg a telephelyen található 

növényállomány által elnyelt üvegházhatású gázok mennyiségét.)” 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletének 6. a) pontja szerint: 

„6. Környezetvédelmi intézkedések 

a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és károsítást megelőző, csökkentő, kompenzáló, illetve 

elhárító intézkedések meghatározása;” 

A benyújtott környezeti hatásvizsgálati dokumentáció az élővilág szempontjából (terepelőkészítés, 

bányászat) tekintetében zavaró hatást állapított meg, azonban a hatáscsökkentő intézkedések 

szükségességéről, valamint a hatásviselőkre (pl. védett állatok, növények, Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatóság által nyilvántartott természeti területek) vonatkozó tételes felsorolást nem tett, ezért a 

környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/00426-61/2021. számú végzéssel az alábbi nyilatkozattételre hívta fel a 

kérelmezőt: 

„Kérem, szíveskedjen jelen végzés kézhezvételét követő 10 napon belül a tárgyi eljárást megindító 

kérelmével összefüggően a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció élővilágvédelmi szakrészét kiegészíteni 

a hatáscsökkentő intézkedések felsorolásával, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletének 6. 

a) pontjában foglaltak alapján.” 

 

A környezetvédelmi hatóség fenti számú felhívásaira a KAVICS-KER Kft. képviseletében eljáró 

PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.az előterjesztett hatásvizsgálati dokumentációt kiegészítette. 
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* 

 

Előzmények: 
A „Szalkszentmárton II. – kavics” bányatelek területén a Folyamszabályozó és Kavicskotró Vállalat (FOKA; 

a Vállalat később részvénytársasági formában működött) 1978-1980 között részletes földtani kutatásokat 

végeztetett, mely alapján a Központi Földhivatal Országos Ásványvagyon Bizottsága megkutatottsági 

nyilatkozatot adott ki 2962/1980 számon. 

A kavics kitermelési engedélyt az OVH Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Főosztálya adta ki 1433/1982 

számon. 

A bányatelek fektetésre 1984-ben került sor, az erről szóló határozatot a Szolnoki Kerületi Bányaműszaki 

Felügyelőség adta ki 3935/1983. számon. 

A területnek mezőgazdasági művelésből való kivonását a Kecskeméti Földhivatal engedélyezte a 

11014/3/1987, a 3904/1990, és a 9080/2/1991. számú határozataival. 

A Transbeton Rt. – a FOKA Rt. jogutódjaként – 1996-ban a bányatelek bővítését kérelmezte, amelynek 

eredményeképpen a Szolnoki Bányakapitányság a 7320/1996 számú határozatával 123,12 ha-ra nőtt a 

bányatelek területe. 

A bányászati jogokat a Transbeton Rt.-től átvette a Kavics-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2400 

Dunaújváros, Béke tér 3.). 

A bánya megnyitása óta eltelt időszak alatt összesen ~ 44 ha területen valósult meg a kitermelés, melynek 

nyomán a Duna folyammal egy behajózó csatornán keresztül közvetlen kapcsolatban álló bányató, 

helyesebben öblözet (bánya-öböl) jött létre. 

A KAVICS-KER Kft. az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által K6K7787/06 

iktatószámon (105470-004-006 ügyiratszámon) kiadott (a 36281-16/2000. számú környezetvédelmi engedélyt 

módosító) határozat, majd az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség által 71277-1-10/2010. számon kiadott környezetvédelmi engedély, ezt követően az Alsó-

Tisza-vidéki Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi Felügyelőség által 71277-2-21/2014. számon egységes 

szerkezetben kiadott (majd a Csongrád Megyei Kormányhivatal által a 71277-2-37/2015. számú határozattal 

módosított) környezetvédelmi engedély, jelenleg  a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási 

Hivatala által BK-05/KTF/00740-1/2018. számon (KTFO-azonosító: 71277-7-12/2018.) számon kiadott, a 

Szalkszentmárton II. kavicsbánya 73,53 ha nagyságú területére érvényes környezetvédelmi működési 

engedély birtokában végezte, illetve végzi a bányatelek területén belül a bányászati tevékenységét. 

 

A Bányavállalkozó a „Szalkszentmárton II. – kavics” bányatelekre érvényes műszaki üzemi tervvel (MÜT) 

rendelkezett a 2018-2020. évekre. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

Bányászati Osztálya JN/43/03122-15/2020 iktatószámú határozatával a 2021-2025 évekre a becsatolt MÜT 

dokumentáció alapján 2023. január 26. hatállyal engedélyezte a kitermelést évi 300.000 m
3
 mennyiségben. 

 

Tervezett tevékenység: 

A KAVICS-KER Kft. a „Szalkszentmárton II. – kavics” védnevű bányatelek jogosultja. E területen – a 

korábbi jogosultakkal együtt – közel négy évtizede folyik folyamatos kitermelés, aminek következtében a 

Duna folyamhoz csatlakozó bányaöböl alakult ki, és területe folyamatosan növekszik. 

A KAVICS-KER Kft. a jelenlegi bányatelkét 2.003.330 m
2
 (200,333 ha) nagyságú területre kívánja növelni, 

ahol az évtizedek óta alkalmazott technológiával tovább folytatja a kitermelést.  

A KAVICS-KER Kft. rendelkezik a jelenleg 123,12 ha nagyságú bányatelekkel, a terület adottságai és 

környezete, továbbá a bányászati jog hosszú távú biztosítása érdekében indokoltnak látja a területre a 

bányatelek bővítését. 

 

A bányatelek alaplapja:   +78,4 mBf 

A bányatelek fedőlapja:   +97,8 mBf 

A bővített bányatelek területe:  2.003.330 m
2
 (200,333 ha). 

 

Kitermelhető ásványvagyona teljes bővített bányatelken:   kb. 9.000.000 m
3 

kavics, homok, 

agyag és egyéb 

Éves kitermelés:       300.000 m
3
/év  

Üzemidő:          7
00

-19
00 

között, napi 8 órában 

Környezetvédelmi engedéllyel rendelkező területrész mérete:   73,53 ha 

A jelen vizsgálat tárgyát képező bővítéssel érintett terület mérete:  126,8 ha  
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A bővített bányatelek által érintett helyrajzi számok (a félkövérrel a már környezetvédelmi engedéllyel 

rendelkező területek): 

Szalkszentmárton 0362/5, 6, 7, 8, 9, 17, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45; 0361/6, 8; 0361/10, 16, 17; 0369/16, 17, 20, 21, 22, 23, 24; 0370/1, 2; 0371/3, 5; 0373/5, 6; 0374/1; 

0375; 0376; 0380/1; 0381/1 hrsz. 

 

Kitermelési adatok: 

2018. évre kitermelésre tervezett mennyiség: 350.000 m
3
, tényleges kitermelés: 244.049 m

3
. 

2019. évre kitermelésre tervezett mennyiség: 300.000 m
3
, tényleges kitermelés: 209.370 m

3
. 

2020. évre kitermelésre tervezett mennyiség: 300.000 m
3
, tényleges kitermelés: 173 361 m

3
. 

2021. évre kitermelésre tervezett mennyiség: 300.000 m
3
, tényleges kitermelés: 178 859 m

3
. 

 

A bővítés teljes megvalósulási időterve: 

I. ütem (befejezés):  2022-2025 (MÜT engedéllyel) 

II. ütem:   2025-2030 

III. ütem:   2030-2050 

 

I. ütem (befejezés) által érintett ingatlanok: a művelni tervezett terület a Szalkszentmárton 0375 (jelenleg 

művelés alatt van), 0373/5, 0373/6, 0374/1 hrsz. 

 

II. ütem folyamatosan művelés alá vont területek: a Szalkszentmárton 0380/1, 0381/1 hrsz. 

 

III. ütemben folyamatosan művelés alá vont területek: a Szalkszentmárton 0361/16, 0361/17, 0362/5-9, 

0362/17, 0362/26, 0362/30-45, 0369/16-17, 0369/20-24, 0370/1 hrsz. 

 

Bányaműveléssel már nem érintett területek, illetve megmaradó területek: a Szalkszentmárton 0371/3 alatti 

hrsz. megmarad töltésnek, a Szalkszentmárton 0376 alatti hrsz. megmarad útnak. 

 

Kitermelt területek helyrajzi számai: a Szalkszentmárton 0361/6, 0361/8, 0361/10, 0362/23, 0362/29, 

0370/2, 0371/5 hrsz. 

 

A jelenlegi bányatelek része a Szalkszentmárton 0377 hrsz., de a bővített bányatelek ezt a területet már nem 

érinti. 

 

A tevékenység technológiai folyamata: 

A jelenlegi bányászat folytatásával a terület előkészítése, a bányászat és a tájrendezés párhuzamosan 

folytatódnak, így az egyes szakaszokat nem lehet szétválasztani. A bányaüzem munkálatai során tehát a 

telepítés és megvalósítás szakaszai párhuzamosan folynak.  

 

Tervezett üzemeltetés megvalósítása: 

Az igénybevételre tervezett terület erdő és szántó művelési ágú terület. Az I. ütem területén az erdő művelési 

ágú terület mintegy 100 %-án az erdő tarvágására már sor került. Az ásványvagyon felett elhelyezkedő 

humusz és meddő letermelését, elszállítását, deponálását és a megfelelő felületek kialakítását szárazföldi 

kotró-rakodó géppel és szállító járművekkel, a felületek képzését tolólapos dózerrel, végzik. 

 

A szárazföld felől termelik ki a haszonanyag talajvíz szint feletti részét is, részben hidraulikus rakodógéppel, 

részben vonóvedres kotrógéppel. Az ilyen módon kitermelt anyagot tehergépkocsira rakják és földúton, a 

bányaterületen szállítják el. A vízszint alatti kavicsréteg kitermeléséhez vedersoros úszókotrót használnak, 

innen a kavicsot a közvetlenül mellé állított kavicsszállító uszályba ürítik és vízi úton szállítják el. 

A kavics kitermelését az elérhető mélységig folytatják, jelenleg a terepszinthez viszonyított 8-12 m 

mélységig. A haszonanyag felett letakarított meddőt a korábban kialakult bányaöböl részleges feltöltésére, a 

letakarított humuszt a feltöltött terület humusszal való lefedésére használják fel.  

 

Bányaművelés technológiai lépései: 

- Letakarítás, fedőréteg eltávolítása; 

- Haszonanyag kitermelése; 

- Tájrendezés. 
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Letakarítás, fedőréteg eltávolítása: 

A felső átlagosan 0,4 m vastagságú talajréteget tolólapos dózerrel takarítják le. A humuszt folyamatosan 

fogják letermelni, minden évben az adott évnek megfelelő termelés helyén. A humuszt a további 

hasznosításig ideiglenesen deponálják. A talajszint alatt átlagosan 3-4 m vastagságú homokos-agyagos 

meddő réteg következik. A meddőt szárazfejtéssel, forgó felsővázas kotróval, folyamatosan fogják letermelni 

minden évben az adott évnek megfelelő termelés helyén. A talaj- és meddőréteg a talajvízszint felett 

helyezkedik el, így földnedvesen takarítják ki. A letakarított meddő és talaj a korábbi kitermeléssel 

létrehozott bányaöböl-részek feltöltése során hasznosul, védve a vízbázis területét is. A meddőre a letermelni 

tervezett, valamint a depóniában tárolt humusz folyamatosan visszaterítik. 

 

Kitermelés és rakodás: 

I. ütem 2021-ben és 2022-ben a korábbi tervidőszakban leművelt bányafal felől folytatódik a kitermelés, a 

Szalkszentmárton 0375 hrsz.-ú területen D, DK-i irányba haladva. A kitermelés 2023- 2024- 2025-ben 

szintén déli irányba halad, de a Szalkszentmárton 0373/5,6 és 0374/1 hrsz.-ú területeken. A kavicsot 

vedersoros úszókotróval, víz alól termelik ki, a kb. 85,00 mBf művelési szintig. Mivel az úszókotró termelési 

mélysége adott, így a kitermelés valós szintje a Duna vízállásától függ. A teljes vastagságot egy fogással 

termelik le. A vízalóli művelést KK0211, KK1425 és KK1219 típusú vedersoros úszókotrókkal végzik. A 

kotrók közvetlenül a mellettük álló kavicsszállító uszályokba ürítik a kitermelt anyagot. A mennyiségi 

mérést a szállító uszály merüléséből táblázat segítségével végzik a bánya területén. 

Művelés közben a munkarézsűk legnagyobb dőlésszöge 24-80 fok, a végleges részűk legnagyobb dőlésszöge 

24 fok. A rézsűk dőlésszögének betartatását a felügyeleti személy köteles műszakonként ellenőrizni. 

 

II. és III. ütem: 

A II. és III. ütem bővülése a 132 kV-os szabadszállási villanyvezeték alatt folytatódik, a jelenlegi 

technológiával. 

 

Szállítás: 

A megrakott uszályok a behajózó csatornán át a Dunára hajóznak ki, és a célállomásra juttatják az anyagot. 

Közúti szállítás előreláthatólag nem lesz, ugyanúgy, mint az eddig a kitermelt anyag ~50%-át a Dunán 

szállítják el a célállomások felé, ~ 50%-a a dunaújvárosi telephelyre kerül. A tolóhajóval mozgatott uszályok 

csak a kijelölt útvonalon közlekedhetnek. Rakodás előtt az uszállyal a felügyeleti személy vagy a rakodógép 

kezelője által kijelölt helyre kötelesek beállni. Rakodás ideje alatt az uszályokon személyek nem 

tartózkodhatnak. A szállítást végző uszályok átlagos terhelése 300 m
3
. Feltételezve, hogy a kitermelés 

ütemezése, így a szállítás egyenletesen oszlik meg az évi 200 napon, naponta átlagosan 4 hajófordulóval 

szállítható el a kibányászott haszonanyag. A bővítési területen nyersanyag kitermelés tervezett. A 

nyersanyagkészlet becsült mennyisége 9.000.000 m
3
 különböző minőségi osztályú kavics, homok, agyag és 

egyéb együttesen. 

 

A dunaújvárosi telephely technológiai leírása: 

A natúr homokos kavicsot a telephely Dunával párhuzamos és ahhoz közel eső partján hosszanti irányban 

helyezik el. 

A depóniából direkt értékesítenek osztályozatlan natúr homokos kavicsot. 

A depóniából száraz osztályozóval 0-24 frakciójú homokos kavicsot és kulé kavicsot készítenek. 

 

A depóniából vizes osztályozóval az alábbi frakciókat készítik: 

0-1 frakciójú homok; 

0-4 frakciójú homok; 

1-4 frakciójú kavics; 

4-8 frakciójú kavics; 

8-16 frakciójú kavics; 

16 feletti kulé kavics. 

A vizes osztályozó által használt vizet a Dunából szivattyú segítségével csövön keresztül juttatják el a 

felhasználás helyére. A vizes osztályozóból kifolyt víz egy nyílt árkon keresztül visszafolyik a Dunába. 

A vizes és a száraz osztályozó berendezés töltésére 3,2 m
3
/kanál kapacitású gumikerekes homlokrakodót 

használnak. 
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Telephelyen értékesítenek is. A homlokrakodó kanálmérlege alapján mért súly szerint számláznak. A 

telephelyi rakodógép számára zárt és zárható helyen kármentesítő tálcára helyezett IBC tartályban tárolják a 

gázolajat. 

 

Tájrendezés: 

A terület egy behajózó csatornán keresztül kapcsolódik a Duna folyamhoz, illetve a környezetében 

mezőgazdasági művelésű területek helyezkednek el. A haszonanyag kitermelése során a táj arculata csak kis 

mértékben változik meg. 

 

2021-2025 között: 

A tájrendezés a művelni tervezett terület nyugati és déli oldala mentén húzódó nyárigát menti rézsű 

szakaszon és a védősávon fog megvalósulni. A kitermelendő meddőréteget a Szalkszentmárton 0361/10, 

0361/6 és a 0361/8, hrsz.-ú területek feltöltésére fogják használni. A meddőre a letermelni tervezett, valamint 

a depóniában tárolt humuszt folyamatosan visszaterítik. 

A bánya területén nem telepítenek olyan létesítményt, melyet le kellene bontani, illetve fenntartani. 

A rézsűk maximum 24 fokos kialakításával rézsűcsúszás nem jöhet létre, így további intézkedésre nem lesz 

szükség. 

A terület felszínének kialakításakor cél, hogy a tereprendezéssel kialakítandó alakzat – ideértve a rézsűket is 

– alkalmas legyen az újrahasznosítási cél végrehajtásában. A tereprendezés után a talajerő pótlására csak a 

meddővel feltöltött területekre visszaterített humusz esetében lesz szükség, mivel a terület többi részét víz 

fogja borítani. 

A vízzel borított területeken a rézsűk kialakításával, a meddővel feltöltött területeken a humusz 

visszaterítésével fog megvalósulni a tájba illesztés. 

Biológiai tájrendezésre nem lesz szükség. A tájrendezési műveletek az egyéb bányászati műveletekhez 

használt munkagépekkel elvégezhetők. 

 

A korábbi bányászati műveletek eredményeként létrejött északi öblöt (a Szalkszentmárton 0361/6 hrsz.-ú 

terület) a korábban felhalmozott és a jövőbeli művelés közben keletkező meddővel részlegesen feltöltik, 

majd a feltöltött terület humusszal való terítése után erdősíteni tervezik azt. A homokos agyagos meddővel 

való feltöltés az eredeti terepszintnél 0,4 m-el mélyebb szintig tervezett. A feltöltésre terített 0,4 m 

vastagságú talajréteggel együtt a kialakuló felszín megegyezik az eredeti terepszinttel. A 71277-2-21/2014. 

számú környezetvédelmi engedély 22. pontjának megfelelő 35 m széles természetvédelmi célú mellékágat 

visszahagynak. A feltöltött területet erdőgazdálkodási célra tervezik felhasználni. Az itt el nem helyezhető 

meddőt a későbbi kitermeléssel érintett területek kitermelése után visszamaradó öböl/öblök partvonala 

mentén helyezik el a vízben, természetvédelmi szempontból kedvező, alacsony dőlésszögű víz alatti rézsű 

kialakításával. A feltöltéssel nem érintett területeken (megmaradó, illetve a későbbiekben kialakuló 

bányaöblök) a tájrendezés módja a természetközeli állapotú vizes élőhely kialakítása a vízparti részek 

alacsony rézsűszögű kialakításával, a partmenti részek humuszterítésével, füvesítésével, fásításával. A 

kialakuló öböl tájképileg és élőhelyként illeszkedik a tájegységhez. A bővítési területen szintén ilyen módon 

tervezett a tájrendezés. 

 

2025-2035 között: 

A Szalkszentmárton 0380/1 hrsz.-ú terület kitermelésekor keletkező meddőt, elsősorban a vízbázis védelem 

miatt a Szalkszentmárton 0373/6 hrsz.-ú területre helyezik el. A rézsűk kialakítása megegyezik a jelenlegi 

kialakításokkal. A bányatelken futó magasfeszültségű távvezeték védelme a már megtervezett 

védőpillérekkel biztosított. 

 

2035-2050 között: 

A III. ütem területeiről a kitermelésekor keletkező meddőt, elsősorban a vízbázis védelem miatt a 

Szalkszentmárton 0381/1 hrsz.-ú területre helyezik el. A rézsűk kialakítása megegyezik a jelenlegi 

kialakításokkal. A bányatelken futó magasfeszültségű távvezeték védelme a már megtervezett 

védőpillérekkel biztosított. 

 

Anyagfelhasználás: 

A bányászathoz anyagfelhasználás a gépek üzemanyag ellátásán kívül nincs. A bővítési területen nyersanyag 

kitermelés tervezett. A nyersanyagkészlet becsült mennyisége 9 millió m
3
 különböző minőségi osztályú 

kavics, homok, agyag és egyéb együttesen. 
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* 

 

A környezetvédelmi hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresései – figyelembe véve a hatásvizsgálati 

dokumentáció kiegészítéseit is – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésén alapultak. 

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

A benyújtott dokumentációt átvizsgálva megállapítottuk, hogy a környezeti engedély kiadása 

közegészségügyi szempontból nem kifogásolt. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Nyilatkozatomat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 

szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a kémiai 

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. 

rendelet, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján adtam ki. 

 

A népegészségügyi osztály hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. 

melléklet B) pontja állapítja meg, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási 

szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 02.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi 

és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 

Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki. 

                

2. Az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

A beérkezett kérelem és a csatolt dokumentáció vizsgálata során megállapítottam, hogy a 27246 számon 

nyilvántartott régészeti lelőhely területe érinti a módosított bányatelek területét. 

 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 10.§ (2) bekezdése 

értelmében a régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek megelőző jellegűeknek kell lenniük, 

ezért a területen tervezett földmunkával járó tevékenységeket indokolt az örökségvédelmi hatóságnak 

bejelenteni, illetve elkészíteni a régészeti leletek védelmét biztosító feltárási ütemtervet. A régészeti 

feladatok ellátására a Kecskeméti Katona József Múzeum a Kötv. 22. § (5) bekezdés a) és ba) pontja alapján 

jogosult. 

 

Ezt figyelembe véve a környezeti hatásvizsgálati tervdokumentáció elbírálásának örökségvédelmi akadálya 

nincsen. 

 

Az örökségvédelmi hatóság illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése 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) bekezdése, illetve az 

5. sz. melléklet I. táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 88. §-ban 

felsorolt szempontokat vettem figyelembe. 

 

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve 
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az 5. sz. melléklet I. táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a kulturális örökség védelmével 

kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 88. §-ban felsorolt szempontokat vettem 

figyelembe. 

 

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

indokolása: 

 

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdése, valamint az 52. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést (közreműködést) a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § 

(1) bekezdése, 5 melléklet I. táblázat B. oszlop tartalmazza. 

 

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

vizsgálata:  

 

Az ingatlanügyi hatóság a fenti tárgyú dokumentáció alapján a beruházás megvalósításához szakmai 

állásfoglalását a rendelkező részben foglalt kikötéssel adta meg, tekintettel arra, hogy a munkálatok során 

termőföld időleges más célú hasznosítására is sor kerülhet. A beruházással érintett ingatlanok 

Szalkszentmárton község területén találhatóak. Jelen szakmai állásfoglalásomat a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) 

Korm. rendelet 28. § (1) illetve az 5. melléklet 1. táblázat B. oszlopában meghatározottak szerint adtam meg. 

 

A megyei kormányhivatal (ingatlanügyi hatóság) hatáskörét a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. 

évi CCXII. törvény 94. § (1) bekezdése, továbbá a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

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

rendelet) 43. § (5) bekezdése, illetékességét a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése 

alapozza meg. 

 

5. Az erdészeti szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

Az erdészeti hatóság nyilvántartásából és a megküldött tervdokumentációból megállapítottam, hogy a 

tervezett bányatelek bővítés a környező erdőterületekre káros hatást nem gyakorol, azonban erdőterület 

igénybevételével és fakitermeléssel jár, ezért a jelzett feltétel előírása szükséges. Az érintett erdőterületek 

igénybevétele erdészeti hatósági szempontok szerint engedélyezhető, az igénybevett erdőterületek 

térmértéke, az igénybevételi eljárás során a digitális adatállomány feldolgozása során határozható meg 

pontosan, az igénybevétellel érintett erdőrészletek a folyamatban lévő, és az igénybevételi eljárás 

megindításáig beérkező ügyek függvényében módosulhatnak. 

 

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 

1/6. 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. 

 

* 

 

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

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

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- 

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

pontjában (iparbiztonság) meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg a környezetvédelmi 

hatóság BK/KTF/00426-7/2021. és BK/KTF/00426-8/2021. számon. 
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A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály (vízügy-vízvédelem) a 35300/409-1/2021.ált. számú végzéssel, illetékesség hiánya miatt, a 

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

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú melléklete 2. g) pontjára és az Ákr. 17. §-ára tekintettel áttette a 

vízügyi- és vízvédelmi szakkérdésre vonatkozó szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresést a Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályhoz. 

 

A Bács-Kiskun Katasztrófavédelmi Igazgatóság (iparbiztonság, első fokú katasztrófavédelmi szakhatóság) 

megállapította, hogy a hatásvizsgálati dokumentáció az ipari balesetek kockázata és a természeti 

katasztrófáknak való kitettségből eredő hatások vizsgálata szempontjából hiányos, ezért 35300/469-

1/2021.ált. számon az alábbiakra hívta fel a kérelmező ügyfelet: 

„1. Ipari balesetek kockázatának bemutatása tárgyi telephely vonatkozásában. 

2. Természeti katasztrófáknak való kitettség eredő hatások bemutatása tárgyi telephely vonatkozásában.” 

 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (vízügy-vízvédelem) a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. § bekezdésben 

foglatakra tekintettel 35100/1580-2/2021.ált. az alábbiakra hívta fel a kérelmező ügyfelet: 

„A szakhatósági állásfoglalás kialakítása érdekében az alábbi dokumentumot nyújtsa be a Fővárosi 

Katasztrófavédelmi igazgatóság igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának (a 

továbbiakban: FKi-KHO): 

 az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi igazgatóság felszín alatti víz igénybevételének lehetőségére vonatkozó 

vagyonkezelői állásfoglalása; 

 a Közép-Duna-völgyi Vízügyi igazgatóság kezelői hozzájárulása árvízvédelmi, folyószabályozási és 

felszín alatti vízvédelmi szempontok figyelembevételével.” 

 

A KAVICS-KER Kft. képviseletében a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. a szakhatóságok fenti számú 

felhívásaira a hatásvizsgálati dokumentációt kiegészítette. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (iparbiztonság) 35300/469-3/2021.ált. számon 

szakhatósági állásfoglalását megadta. 

 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályt (vízügy-vízvédelem) 

BK/KTF/00426-36/2021. és BK/KTF/00426-57/2021. számon, a hatásvizsgálati dokumentáció – a vízügyi-

vízvédelmi szakhatóság hatáskörét érintő – kiegészítéseire tekintettel ismételten megkereste a 

környezetvédelmi hatóság. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 

35100/268-4/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a 2021. január 7. napján kelt „KAVICS-KER 

KFT. SZALKSZENTMÁRTON II. KAVICSBÁNYA BŐVÍTÉS KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCÓ” és 2020. 

november 2. napján kelt „A Szalkszentmárton II.-kavics védnevű bányatelek bővítésének talajvízhidraulikai 

modellje – Szakvélemény” című dokumentációk alapján  a tervezett tevékenységhez (Szalkszentmárton II. – 

kavics” védnevű bánya bővítésée) vízügyi és vízvédelmi szakhatóságként nem járult hozzá. 

 

A kérelmező ügyfél a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztállyal a 

tárgyi ügyben egyeztett, a vízügyi-vízvédelmi szakhatóság által kért vizsgálatokat elvégezték, a 

dokumentációkat megküldték. 

Hatóságunk BK/KTF/00671-11/2022. számon ismételten megkereste a Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályt, amely 35100/268-9/2022.ált. számon szakhatósági 

állásfoglalását megadta, egyúttal a 35100/268-4/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalását visszavonta. 
 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (iparbiztonság) 35300/469-3/2021.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalását, valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály (vízügy-vízvédelem) 35100/268-9/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező 

részben, a „Szakhatósági állásfoglalások” fejezetben előírtam.  

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

I. Hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei, az iparbiztonsági szakhatóságok szakhatósági 

állásfoglalásainak indokolása: 
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1. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/469-3/2021.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásának indokolása: 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, mint 

engedélyező hatóság 2021. 01. 15-én megkereste a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot - 

mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot (a továbbiakban Szakhatóság) a fenti ügyben indult 

összevont eljárásban, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. 

 

A rendelkezésre álló iratok alapján megállapítottam, hogy az eljáró hatóság a szakhatósági eljárás 

lefolytatásához nem küldött olyan dokumentációt, melyben az Ügyfél bemutatja teljes körűen az ipari 

balesetek kockázatát a tárgyi telephely vonatkozásában. Ezért Hatóságom az Ügyfelet 2021. 01. 20-án a 

35300/469-1/2021.ált. számú végzésben hiánypótlásra hívta fel. Ügyfél a nyitva álló határidőn belül 2021. 

01. 25-én a hiánypótlást megküldte, melyet Hatóságom a 35300/469-2/2021.ált. számon nyilvántartásba vett. 

 

A beérkezett dokumentációt Szakhatóságom megvizsgálta és az alábbiakat állapította meg: 

 

A környezeti hatásvizsgálat elbírálása során megállapítottam, hogy 

- a környezeti hatásvizsgálat a telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó 

üzem(ek)ben feltételezett súlyos balesetek minden lehetséges károsító hatásának következményeit 

tartalmazza; 

- a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekből származó hatótényezők bemutatása arányban áll a 

telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem(ek)ből származó, a telepítési 

helyet esetlegesen érintő károsító hatásokkal; 

- a hatótényezők bemutatása során a környezethasználó a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset 

értékeléséhez és a vizsgálat tárgyának a hatásokkal szembeni érzékenységéhez a megfelelő kiindulási 

mutatókat, számítási módszereket helyesen alkalmazta; 

- a környezeti hatásvizsgálat a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni 

védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) 

BM rendeletben meghatározott osztályba sorolást, a települési veszélyelhárítási tervben meghatározott 

természeti eredetű kockázatokat figyelembe veszi és a feltárt kockázatok károsító hatásainak várható 

következményeit megfelelően tartalmazza 

 

Fentiekre tekintettel, mivel Ügyfél kérelme az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való 

kitettség tekintetébe jogszabályt nem sért, a környezetvédelmi engedély megadásához hozzájárultam. 

 

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki. 

 

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. 

táblázat 4. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. 

§ (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.” 

 

II. Vízügyi-vízvédelmi szakhatóság szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

1. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35100/268-

9/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

„Kérelmező hatóság BK/KTF/00671-10/2022. számú megkeresésében az FKI-KHO szakhatósági 

állásfoglalását kérte. A megkereséssel egyidejűleg megküldte a Dokumentációt és a Kiegészítést. 

 

A Dokumentáció ismeretében az FKI-KHO a 35100/268-4/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a 

tevékenység végzéséhez nem járult hozzá, hivatkozva a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 13. § (1) 

bekezdésére, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdésére, valamint a Magyarország 

felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal 

elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási tervre (a víztest gyenge minőségi és mennyiségi állapotára). 
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A Kiegészítés a Dokumentációhoz képest olyan információkat tartalmaz, amely a tevékenység vízügyi és 

vízvédelmi szempontú megítélését jelentősen befolyásolja, emiatt új szakhatósági állásfoglalás kiadása 

mellett döntöttem. 

 

A Dokumentáció és a Kiegészítés alapján az alábbi megállapításokat teszem: 

 

Tárgyi terület Szalkszentmárton közigazgatási területén, a Duna és a Dunaegyháza-tassi árvízvédelmi 

szakasz fővédvonala között, a Duna folyam folyásirányát tekintve a dunaföldvári híd felső éle felett, a 

hullámtérben helyezkedik el. A kitermelés homok, kavics, átmeneti törmelékes nyersanyagokra, vegyes kevert 

nyersanyagokra terjed ki. 

 

Kérelmező a BK-05/KTF/00740-1/2018. és 71277-2-37/2015. számokon módosított, 71277-2-21/2014. számú 

környezetvédelmi engedéllyel (a továbbiakban: Környezetvédelmi engedély) rendelkezik, mely 2024. 

augusztus 12. napjáig hatályos. Kérelmező a bányatelek területén belül az említett engedély birtokában végzi 

bányászati tevékenységét. A továbbiakban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Bányászati Osztálya (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) JN/43/03122-15/2020. számon kiadott 

határozatában jóváhagyta a Kérelmező által benyújtott műszaki üzemi tervet, mely alapján a 2021-2025. 

évre vonatkozóan a kitermelést 300 000 m
3
/év mennyiségben engedélyezte. Az említett határozat 2023. 

január 26. napjáig hatályos. 

 

A Dokumentáció szerint Kérelmező a bányatelek bővítését kívánja megvalósítani. Jelenleg a bányatelek 

területe 123,12 ha, fedőlapja 97,80 mBf, alaplapja 78,40 mBf. A tervezett terület nagysága 200,33 ha, 

változatlan kitermelési kapacitás mellett. A Környezetvédelmi engedély 73,53 ha nagyságú területre 

érvényes, azaz a tervezett teljes bővítési terület 126,80 ha terjedelmű. Az igénybe venni tervezett új 

területeken a fedőréteg eltávolítása után talajvízszint feletti és talajvízszint alóli kotrással történne a 

haszonanyag kitermelése. Az ásványkincs kitermelése után azt deponálnák, osztályoznák és értékesítenék. A 

letakarított meddőanyagot és talajt a korábbi tevékenységek eredményeként létrejött öböl (0361/10, 0361/6, 

0361/8 hrsz.) részleges feltöltésére tervezik hasznosítani. A homokos agyagos meddővel való feltöltés 

terepszint alatt 0,4 m mélységig, majd terepszintig humusszal való leterítése tervezett. A kialakuló felszín így 

megegyezne az eredeti terepszinttel, továbbá visszahagyásra kerülne egy 35 m széles természetvédelmi célú 

mellékág (a 71277-2-21/2014. számú környezetvédelmi engedély 22. pontjának megfelelően). Az el nem 

helyezhető meddő a későbbiekben kerülne felhasználásra, a kitermeléssel érintett területek jövesztése után 

visszamaradó öböl partvonala mentén tervezett annak elhelyezése. Az ásványanyag kitermelés átlagos alsó 

szintje 85,0 mBf lesz (a kavicsanyag feküszintje 80,0 mBf szint alá terjed). A bányából 1 év alatt 300 000 m
3
 

kavics kitermelését tervezik (munkanapok száma: 250 nap/év). A már kitermelt területet leszámítva, kb. 

9 000 000 m
3
-re tehető a bánya nyersanyagkészletének kitermelhető ásványi vagyona. 

 

A kavics kitermelési technológia vizet nem igényel, mivel a kitermelt kavicsot mindenfajta feldolgozás nélkül 

szállítják el a bányatelek területéről, ezért a bányatelek területén vízellátó vízilétesítmények sem létesültek. A 

bányában dolgozók szociális ellátása a kotróhajón biztosított, ahol a keletkezett szennyvizet tartályba 

gyűjtik, majd úgynevezett szennyvizes uszályba átszivattyúzzák, valamint szükséges időközönként kijelölt 

ürítő helyre elszállíttatják. Tekintettel a Dokumentációban foglalt tényre, miszerint Kérelmező az alkalmazott 

technológián nem kíván változtatni, így a korábbi szakhatósági állásfoglalások alapján a csapadékvíz-

elvezetésére nézve a következő megállapításokat teszem. A bányatelek területén szennyeződhető csapadékvíz 

nem keletkezik, a le nem termelt területekre hulló csapadékvíz a talajban természetes úton elszivárog, a 

letermelt területet kitöltő bányaöbölbe hulló csapadékvíz befogadója pedig a Duna. 

 

Tárgyi telephely közelében, a „Szalkszentmárton III. – homok, kavics” védnevű bányatelek területén, a 

0346/38 és 0350/1 hrsz. alatti területeken a tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon 

követésére 2 db talajvíz monitoring kút üzemel a 35300/2346-9/2019.ált. számú (vízikönyvi szám: V/1788.) 

vízjogi üzemeltetési engedély alapján, mely 2024. július 31. napjáig hatályos. Tárgyi telephelyen az F4 jelű 

pontból (EOV Y: 643 473,0 m; EOV X: 180 460,0 m) a mintavételezés a Környezetvédelmi engedélyben 

előírtaknak megfelelően történt. Az említett mintavételi pontból évente egy alkalommal vett talajvízminta 

laboratóriumi vizsgálatát általános vízkémiai paraméterek és összes alifás szénhidrogén komponenskörre 

kell elvégezni. Az F4 jelű furatból vett talajvíz-mintavételezés vizsgálati eredményei alapján megállapítható, 

hogy a 2016-2019 közötti időszakban a foszfát (2018. év: 653 µg/l), valamint a szulfát (2018. év: 256 mg/l) 
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koncentrációja haladta meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez 

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

rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéket [a továbbiakban: (B) határérték]. A 

Dokumentáció a foszfát értékére vonatkozóan mérési hibát állapított meg, továbbá a nitrát koncentrációja 

2018-ban 49,5 mg/l volt, mely kerekítve a (B) határértéknek felel meg. Az említett időszakban az öböl vizéből 

is történt mintavételezés, mely kapcsán megállapítást nyert, hogy a vizsgálati eredmények a felszíni és a 

felszín alatti vizek minőségére előírt határértékeknek megfelelnek, előbbi értékek viszonyítása a felszíni víz 

vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM 

rendelet 2. melléklet 1.1. táblázat I oszlop (Duna hazai szakasza) alapján megadott határértékekhez történt. 

 

Tervező megbízásából a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Vízépítési és 

Vízgazdálkodási Tanszéke (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., K épület magasföldszint 12.) 

talajvízhidraulikai modellezést készített, mely komplexen vizsgálja a tárgyi bányatelek bővítésének hatásait a 

vízföldtani jellemzők, hidrometeorológiai-hidrológiai, valamint talajvízviszonyok függvényében. A 

Dokumentációban vizsgált terület a Kunpeszér-Szabadszállás-Apostag-Tass négyszög által határolt terület, 

melyre felépített kalibrált és validált modellel a kavicsbánya bővítésének a környező területek 

talajvízszintjeire gyakorolt hatásait becsülték. Tervező vízszintes, végtelenül nagy, homogén, izotróp 

vízvezető réteget, vízszintes síkú kétdimenziós áramlást, valamint időben állandó vízmozgást feltételezve az 

analitikus elemek módszerével számította ki a bányatavak, valamint a bányaöböl együttes távolhatását és az 

okozott depressziót annak környezetében. A bányaöböl közvetlen kapcsolatban áll a Dunával, így a növekvő 

szabad talajvíztükör okozta többletpárolgás általi vízveszteség jelentős része a folyóból pótlódik. Utóbbi 

paraméter figyelembevételével a kialakuló depressziós tér, valamint a bővítés után kialakuló öbölfelület 

feltételezhetően maximálisan 0,06 m mértékű talajvízszint-süllyedést eredményezhet a bányatelek közvetlen 

környezetében, melytől távolodva ez az érték arányosan csökken. Befolyásoló tényező a Duna vízállása, a 

vizsgált rendszer eltérő viselkedése volt tapasztalható dunai kisvíz és nagyvíz idején. A depresszió elméleti 

maximuma 0,1 m a bányatelek közelében dunai nagyvíz idején, száraz időszakban, mely 10-15 km távolságon 

túl nem terjed. 

 

Tervezett bővítési területtől északi irányban húzódik a „Szalkszentmárton IV. – homok, kavics, vegyes kevert 

nyersanyag” védnevű bányatelek, valamint a „Szalkszentmárton III. – homok, kavics” védnevű bányatelek 

határa. Tárgyi bővítési területtől szintén északi irányban a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. (6000 

Kecskemét, Izsáki út 13.) üzemeltetésében álló, 62.796-3/2003. számú (vízikönyvi szám: I/796) határozattal 

kijelölt Tass, Dunai Kistérségi Vízmű Gudmon-foki vízbázis hidrogeológiai „B” védőterülete húzódik. 

Vízbázisvédelmi szempontból megállapításra került, hogy tárgyi bővítéssel érintett terület egy része érinti a 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint, a K5K10469/05. számon módosított, H/4847-8/2003-12. számú 

(vízikönyvi szám: V/1982) határozattal kijelölt 8.2. Dunavecse-Észak távlati partiszűrésű vízbázis 

hidrogeológiai „B" védőterületét. A kijelölő határozat az ADUVIZIG nevére szól. Továbbá a bővítés déli 

határát az említett vízbázis hidrogeológiai „A” védőterület határában húzták meg. 

 

A tárgyi bányatelek vízbázissal érintett területeinek szennyeződésérzékenysége a felszín alatti vizek 

védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 

7. §-a és a 2. számú melléklete szerint, a 7. § (4) pontjában meghatározott 1:100 000 méretarányú országos 

érzékenységi térkép alapján: fokozottan érzékeny terület. Az említetteken kívül fennmaradó, tárgyi 

eljárásban érintett bányaterület érzékeny terület. 

 

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: 

1. § (1) A rendelet hatálya az ivóvízminőségű vízigények kielégítését, az ásvány- és gyógyvízhasznosítást 

szolgáló, igénybe vett, lekötött vagy távlati hasznosítás érdekében kijelölt vízbázisokra, továbbá az ilyen 

felhasználású víz kezelését, tárolását, elosztását szolgáló vízilétesítményekre terjed ki, amelyek napi 

átlagban legalább 50 személy vízellátását biztosítják. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti vízbázisokat, vízilétesítményeket e rendelet szerinti fokozott védelemben (a 

továbbiakban: védelem) kell tartani. 

 

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 12. §-a szerint: 

12. § (1) A felszín alatti vízbázisok külső védőövezetén és védőidomában olyan tevékenység végzése, 

létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet 
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természetes védettsége, illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény 

kerülhet, tilos. 

 

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján: 

A védőidomok, védőterületek és védőövezetek igénybevételénél az 5. számú mellékletben foglaltakat kell 

figyelembe venni. 

 

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 60. sora alapján „Bányászat” végzése 

vízbázisok hidrogeológiai védőövezetének „B” zónájában „Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél 

a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú 

egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető”, továbbá megjegyzem, hogy ugyanezen tevékenység 

folytatása vízbázisok hidrogeológiai védőövezetének „A” zónájában „Új létesítménynél, tevékenységnél 

tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően 

megengedhető”. 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint: 

1. Felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület: 

a) Üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek - külön 

jogszabály szerint - kijelölt, illetve előzetesen lehatárolt belső-, külső- és jogerős vízjogi határozattal 

kijelölt hidrogeológiai védőterületei. 

 

A vízbázisvédelmi területtel való érintettség pontosabb meghatározására vonatkozóan a következő 

megállapításokat tettem: a bővítés I. ütemében érintett terület egésze, a II. ütem teljes területe, továbbá a 

III. ütem területének valamivel kevesebb, mint a fele érintett az említett vízbázis hidrogeológiai „B" 

védőterületével. 

 

A bányaterületen a talajvíz áramlási iránya általában a háttér felől a Duna folyam irányába (K-ÉK felől Ny-

DNy felé) mutat, amelyet a Duna vízszint ingadozása befolyásol. A dunai kis- és középvizes időszakban, a 

bányatavakban és azok környezetében K-Ny-i áramlási irány érvényesül. Dunai kisvíz esetén a Duna leszívó, 

illetve dunai nagyvíz esetén a Duna töltő hatása érvényesül, a tavak mögötti terület szintemelkedésére a 

tavak feltöltése után kerül sor. A vizsgált területre jellemző talajvízszint 90,6 és 93,2 mBf között 

valószínűsíthető, a Duna közelsége miatt természetes ingadozása akár 2 m-t is meghaladó lehet.  

 

A Dokumentációban megállapítást nyert, hogy a talajvízszint megváltozása elérheti a vízbázisok területét, 

ugyanakkor a térség áramlási viszonyai változatlanok maradnak, továbbá a vízbázisok mennyiségi 

szempontból nem sérülnek. A továbbiakban az eredmények azt is igazolják, hogy a vízbázisok vízgyűjtő 

területei módosulhatnak, továbbá egy esetleges tóba vagy öbölbe bekerülő szennyezés esetén vízminőségi 

problémák merülhetnek fel. Utóbbi kapcsán megállapításra került, hogy alapesetben a talajvíz áramlása nem 

a tóból/öbölből kifelé, hanem várhatóan befelé mutat, ezzel az advektív (szállításos) anyagcsere kizárható, a 

diffuzív (vezetéses) anyagcsere áramlási iránnyal ellentétesen pedig elhanyagolható. 

 

Az ADUVIZIG, mint a Dunavecse-Észak távlati sérülékeny vízbázis vagyonkezelője, nyilatkozatát a 0283-

009/2021. és 0283-011/2021. számokon adta meg. 

 

Az ADUVIZIG 0283-009/2021. számú vagyonkezelői állásfoglalásában felhívja a figyelmet, hogy az érintett 

sérülékeny vízbázis védőövezeteit 2003-ban jelölték ki, amikor tárgyi kavicsbánya művelési területe még a 

hidrogeológiai „B” védőterületen kívül helyezkedett el. Feltételezhető, hogy az elmúlt 20 év alatt kitermelt 

ásványi anyag, valamint a megnövekedett bányatavak mérete megváltoztathatta/lerövidíthette a vízbázis 

jövőbeni termelő kútjaira vonatkozó elérési időket, mely a védőövezetek határának is megváltozását 

eredményezhetik. A leírtak alapján a vagyonkezelő szükségesnek tartja a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 

2. melléklete alapján a vízbázis védőövezeteinek modellezéssel történő meghatározását a jelenlegi és a tervezett 

állapotnak megfelelően is. A leírtak miatt a vagyonkezelő a bányatelek I. ütemben megvalósuló bővítéséhez a 

vízbázis védőövezetek határainak újbóli meghatározásáig vízbáziskezelői hozzájárulását nem adta meg, míg a II. 

és III. ütemhez a megadott feltételek mellett hozzájárult. 

 

Az ADUVIZIG 0283-011/2021. számú vagyonkezelői állásfoglalásában mind a környezetvédelmi 

hatástanulmány, mind a bányatelek bővítésére vonatkozó módosított tervdokumentáció alapján hozzájárult a 
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tevékenység I., II. és III. üteméhez is az abban foglalt feltételek betartása mellett. A módosítás szerint a 

bányatelek hidrogeológiai „A” védőterülete felé eső határát védelemmel látják el. A határos szakaszok 

mentén a humusz és fedőréteg eltávolítását követően megközelítőleg a vízvezető réteg vastagságával 

megegyező, átlagos szélességű árokban az ásványanyag kitermelését követően az árok feltöltése tervezett az 

agyagos fedőréteg anyagával, mely esetében előnyös, hogy a vízvezető réteghez képest csekélyebb vízvezető 

tulajdonsággal rendelkezik. Ezt követően a visszatöltés határáig a haszonanyag a hagyományos módon 

kitermelhetővé válik, fokozottan ügyelve arra, hogy a visszatöltésben sérülés ne keletkezhessen. 

 

Tervező a 2021. április 9. napján kelt, az ADUVIZIG részére benyújtott módosított tervdokumentáció 

alapján tehát egy szivárgáscsökkentő visszatöltést tervez kialakítani a vízbázis hidrogeológiai „A” 

védőterülete védelmének érdekében. Az említett intézkedés a vízvezető réteg egy jellemzőjének lokális 

megváltozását eredményezi, így inhomogenitásként kell a továbbiakban kezelni. A csekélyebb vízvezető 

képességű anyagban, tulajdonsága révén, fokozódó hidraulikai ellenállás jelentkezik, mely együtt jár a 

hidraulikus gradiens és a vízmozgás sebességének csökkenésével. A Darcy-törvény szerint a szivárgási 

tényező egyenesen arányos a sebességgel (kterület vízvezető rétege = ~75 m/d; kagyagos homok/homokliszt = ~1 m/d; kiszapos, 

agyagos talaj = ~ 0,01-0,1 m/d alatti). A továbbiakban a kisebb sebesség nagyobb elérési időt eredményez, 

mellyel feltételezhetően a vízbázis biztonsága helyreállítható, esetleg növelhető is. 

 

A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a Tervező részéről ütemezett védelmi intézkedések által 

eredményezett vízvezető réteg egy paraméterének – vízvezető képesség csökkenése – lokális megváltozása 

által okozott vízbázisra való pozitív hatása is lokálisan értelmezhető. Az ADUVIZIG 0283-009/2021. számú 

nyilatkozatában feltételezést bocsátott arra vonatkozóan, hogy a tárgyi területen eddig végzett tevékenység, 

valamint annak hatásai (kitermelt haszonanyag és megnövekedett bányatavak) által megváltozhattak, 

esetlegesen lerövidülhettek a majdani kutakra vonatkozó elérési idők, mely esemény eredményezheti a 

védőövezetek határának megváltozását. Utóbbi hatás feltérképezésére – a nyilvántartásunk szerint – még 

nem került sor, tehát az említett hipotézis még nincs alátámasztva modellezéssel, mint ahogyan az sem, hogy 

a telephelyre vonatkozó regionális tevékenység hatásai miképpen viszonyulnának a feltételezett 

szivárgáscsökkentő töltés lokális, pozitív hatásaival szemben. Az említettek kapcsán további befolyásoló 

tényező a Duna jelenléte, leginkább annak feltöltő hatása. Tehát a Duna – bánya-öböl – bányatavak – 

vízbázis alkotta rendszer, valamint az eddig folytatott tevékenység hatásainak megértéséhez 

elengedhetetlen információt nyújtana a 8.2. Dunavecse-Észak távlati partiszűrésű vízbázis 123/1997. (VII. 

18.) Korm. rendelet szerinti felülvizsgálata. A kapott eredmény feltételezhetően az egyik jelentős bizonyítása 

lenne a bányászati tevékenység hatásainak további megismerésére, mely a későbbiekben egyfajta 

útmutatóként szolgálna a távlati célkitűzések tekintetében. Említett megállapításaim során a vízbázis 

védelmét, a felszín alatti vizek jó állapotát, valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. §-ban 

meghatározott környezeti célkitűzések teljesülését, mint elsődleges szempontokat vettem figyelembe. 

 

A bányatelek nagyvízi mederben helyezkedik el, a Duna folyó szalkszentmártoni ártéri öblözetének része. A 

bányászati tevékenység során kialakult öblözet rész a Duna 1579 fkm –nél kialakított behajózó csatornán 

keresztül összeköttetésben áll a Dunával. 

 

A nagyvízi meder bányatelekkel érintett szakasza a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság (1088 Budapest, 

Rákóczi út 41.; a továbbiakban: KDVVIZIG) kezelésében van. 

 

A bányatelek határa meghatározza a Szalk-Tassi nyárigát 1+941 – 2+486 tkm szelvények között 

elhelyezkedő nyomvonalát. A nyárigát tekintetében a Kérelmező a BKMKI-KHO által kiadott 35300/3753-

12/2018.ált. számú és I/643. vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely határozat 

2023. szeptember 30. napjáig hatályos. A Szalk-Tassi nyárigát 1+042 – 2+166 tkm szelvények közötti 

áthelyezésére vonatkozóan a 35100/3705/2022.ált. számon jelenleg vízjogi létesítési engedélyezési eljárás 

van folyamatban az FKI-KHO előtt. 

 

A KDVVIZIG mederkezelői nyilatkozatát a 01167-0005/2021. számon adta meg, melyben foglaltak szerint a 

bővítés I. üteméhez feltételekkel hozzájárult, ugyanakkor a II. és III. ütemben történő bővítéshez a nyárigát 

áthelyezésének megvizsgálásáig hozzájárulását nem adta meg. Ezt követően a 01167-0012/2021. számon 

nagyvízi mederkezelői hozzájárulását az abban foglalt feltételek betartása mellett megadta. Megállapítást 

nyert, hogy a nyárigát nyomvonalak módosítását az egyes ütemek megkezdésekor tervezik, engedélyeztetik és 

valósítják meg a környező létesítmények védőtávolságainak figyelembevételével. A mederkezelői 
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hozzájárulásban foglaltak szerint a terület beépítettségi és domborzati viszonyainak figyelembevételével a 

bővítés a jelenlegi lefolyási körülményeket jelentősen nem befolyásolja, valamint káros visszaduzzasztó 

hatást nem okoz. 

 

A Kiegészítés részét képező 2022. június 7. napján kelt dokumentáció vizsgálata alapján a következő 

megállapításokat tettem. A 8.2. Dunavecse-Észak távlati partiszűrésű vízbázis területének biztonságba 

helyezésekor meghatározott vízmérleg szerint a vízbázis védőterületére belépő összes víz (kevert víz) 

mennyiségének 18,6 %-a származik talajvízből, a fennmaradó négyötöd rész, azaz 81,4 % pedig a Dunából 

származó, parti szűrésű felszín alatti víz. A korábbiakban ismertetett vízminőségi vizsgálatok azt igazolják, 

hogy a Duna kedvező hatást fejt ki, általánosságban javítja a felszín alatti víz minőségét, mely a K1-1 számú 

monitoring kút kifogásolt értékeiben, azaz a mangán és az oldott vas koncentrációiban is megmutatkozik. Az 

említett optimális koncentrációértékeket feltételezhetően nagymértékben befolyásolja az ideális 

vízutánpótlódás eredete, tehát a nagyrészt felszíni vízből származó víz. A bővítési terület kitermelése által a 

Duna-öböl területének növekedése várható, tehát a folyamatos utántöltődés az elpárolgó vízmennyiség 

figyelembe vétele mellett a későbbiekben is biztosított lesz a Duna által. A leírtak értelmében a vízkészlet 

minőségi és mennyiségi védelme a jelen paraméterek mellett teljesül. 

 

A bányaművelés technológiájára nézve Tervező két lehetséges irányból vizsgálta a tárgyi eljárásban vizsgált 

bányabővítéssel érintett területek bevonását, ’A’ változat, avagy északi kezdés és ’B’ változat, azaz déli 

kezdés szerint. Tervező a déli kezdést (’B’ változatot), pontosabban a jelenlegi termelési terület művelésének 

folytatását javasolja a vízbázisvédelmi, környezetvédelmi, technológiai és mielőbbi tájrendezési szempontok 

figyelembevételével. Vízvédelmi szempontból egyetértek Tervező javaslatával, miszerint a déli kezdés által a 

távlati vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületének ásványi nyersanyaga ugyan hamarabb letermelésre 

kerülne rövidebb monitoring adatsor ismerete mellett, ugyanakkor az azonnali visszatöltés által biztosításra 

kerülne a parti szűrésű vízbázis védelme, továbbá mihamarabb megkezdődne a szűrőréteg flórájának – 

melyek együttesen biztosítják a felszín alatti víz tisztítását – regenerációja. 

 

Tervező a növekvő bányaöböl vízminőségét általános vízkémiai paraméterekre, valamint alifás 

szénhidrogénekre javasolja vizsgálni, emellett 4 db monitoring kút (F1…F4) létesítését is tervezik a tárgyi 

bővítéssel érintett bányatelek területén, kifejezetten a hidrogeológiai „A” és „B” védőterületeken. A 

monitoring kutak vizsgált komponens köre megegyezik a bányaöböl vizsgálatára tett javaslatokkal, a 

vízmintavételezések félévente tervezettek, lehetőleg egyidőben az ADUVIZIG üzemeltetésében lévő K1-1 és 

K1-2 jelű vízbázis monitoring kútjaival egyetemben. A Tervező által tett javaslatokkal egyetértek, 

ugyanakkor a vizsgálandó komponensek körét fémekre és félfémekre nézve kibővítettem. A továbbiakban 

megjegyzésre került, hogy az F4 jelű mintavételi pont megszüntetése tervezett. A vízszint regisztrálására a 

bányaöbölbe vízmércét telepítenek. A leírtakra vonatkozóan kikötéseket tettem. 

 

A külszíni bányászati tevékenység a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § 24. pontja értelmében felszín 

alatti vízből történő közvetett vízkivételnek minősül, tekintettel arra, hogy ennek hatására fokozódik a felszín 

alatti víz párolgása, vagy létrejön a kapcsolódó felszíni-, illetve felszín alatti vizek útján történő 

megcsapolása. 

 

Tárgyi terület a Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1242/2022. (IV. 28.) Korm. 

határozattal elfogadott, Hivatalos Értesítőben közzétett vízgyűjtő-gazdálkodási terv szerint az sp.1.14.2. 

Duna-Tisza köze – Duna-völgy északi rész sekély porózus víztest területére esik. A vízgyűjtő-gazdálkodási 

tervben (a továbbiakban: VGT3) meghatározottak szerint a víztest mind mennyiségi, mind kémiai állapotát 

tekintve gyenge minősítésű. 

 

A VGT3 Hivatalos Értesítőben közzétett összefoglalójának 3-1. táblázat 6.2. sora szerint a kavicsbányatavak 

a vízszint süllyesztése révén országos és víztest szinten is jelentős problémát képviselnek a felszín alatti 

vízkészletre. 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § 

szerint: 

6. § (1) A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 

b) megelőzze a környezetszennyezést; 
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c) kizárja a környezetkárosítást. 

(2) A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek 

kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, a természetes és az 

előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni. 

(3) A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön 

jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni. 

 

A Kvt. 18. § (1) bekezdése szerint: 

(1) A víz védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére (beleértve a 

hőmérsékleti viszonyait is) és mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjára, a víztartó 

képződményekre és azok fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan - jogszabályban vagy hatósági 

határozatban - kijelölt megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területekre. 

 

Továbbá a Kvt. 18. § (5) bekezdése szerint: 

(5) A környezet igénybevételét és használatát úgy kell megszervezni és végezni, hogy a vizek állapotára 

vonatkozó környezeti célkitűzések teljesüljenek, így különösen: 

a) a felszíni és a felszín alatti vizek állapota ne romoljon, 

b) a felszíni és felszín alatti vizek jó állapota a külön jogszabály szerinti környezeti követelmények 

teljesítése révén megvalósuljon. 

 

Továbbá a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § szerint: 

4. § (1) Alapvető célkitűzésként legkésőbb a Kvt.-ben meghatározott időpontig el kell érni, hogy a felszín 

alatti víztestek állapota feleljen meg a jó állapot, azaz a jó mennyiségi és minőségi állapot 

követelményeinek. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti vizek, illetve 

víztestek esetében: 

a) azok állapota ne romoljon; 

b) a tevékenység következtében kialakult jelentős és tartósan kedvezőtlen irányú állapotváltozás 

megforduljon; 

d) a gyenge állapotú és a külön jogszabály szerinti kritériumok alapján veszélyeztetett helyzetűnek 

jellemzett víztestek állapota fokozatosan javuljon; 

(3) A felszín alatti víz állapotát a felszín alatti víztest mennyiségi és minőségi állapota közül a kevésbé jó 

állapot határozza meg. 

 

Továbbá a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. és 9. §-a alapján: 

8. § A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak 

c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti 

célkitűzések teljesülését. 

9. § (1) A felszín alatti vizek jó mennyiségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység 

b) nem vezethet a felszín alatti víztest kémiai és fizikai állapotromlásához, beleértve a káros 

víz(nyomás)szint (a továbbiakban: vízszint) emelkedését. 

(5) A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken: 

b) akkor végezhető olyan tevékenység, amelynek következtében a fedőréteg eltávolítása révén felszínre 

kerül a felszín alatti víz, ha biztosított az (1) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés szerinti előírások 

teljesülése.” 

 

A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 

221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírt feltételek az alábbiak: 

10. § (1) Nem minősül a külön jogszabályokban meghatározott célkitűzésekre vonatkozó előírások 

megszegésének, ha a (2)-(4) bekezdésekben meghatározott feltételek teljesülnek, és 

a) a felszín alatti víz jó állapotának, a felszíni víztest jó ökológiai állapotának vagy - ahol az 

alkalmazandó - jó ökológiai potenciáljának elérése, illetőleg egy víztest állapotromlásának megelőzése 

azért hiúsul meg, mert a felszíni víztest fizikai jellemzőiben, felszín alatti víztest vízszintjében kedvezőtlen 

változások következtek be, illetve 

b) új, fenntartható emberi fejlesztési tevékenységek következményei miatt nem lehet megelőzni, hogy egy 

felszíni víztest a jó állapotot meghaladó (kiváló) állapota jó állapotra csökkenjen. 
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A 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése szerint: 

(4) Az (1) bekezdés csak közérdekből, különösen a környezet és a társadalom számára a környezeti 

célkitűzések teljesítésével elérhető előnyöket meghaladó, az emberi egészség és biztonság megőrzésében, 

illetőleg a fenntartható fejlődésben jelentkező előnyök érdekében alkalmazható, feltéve, hogy ezek a 

célkitűzések a műszaki megvalósíthatatlanság, illetve az aránytalan költségek miatt nem érhetők el más, 

jelentős mértékben jobb környezeti változatot jelentő eszközökkel. 

 

A 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 11. § szerint a 10. § alkalmazása során biztosítani kell, hogy az 

a) ne zárja ki és ne veszélyeztesse állandó jelleggel a Duna-vízgyűjtőkerület más víztestjénél a környezeti 

célkitűzések teljesítését; 

b) összhangban legyen legalább a környezet védelmére vonatkozó európai közösségi jogi szabályozásnak 

megfelelést biztosító, külön jogszabályokban meghatározott védelmi szinttel. 

 

A 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 22. § szerint a rendelet az Európai Parlament és a Tanács a 

vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK (2000. október 23.) 

irányelvének való megfelelést is szolgálja (Víz Keretirányelv). 

 

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

(XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése szerint a környezetvédelmi engedély megadására irányuló 

kérelmet el kell utasítani, ha a tervezett tevékenység gyakorlása akadályozná a Nemzeti Környezetvédelmi 

Programban meghatározott környezeti célállapotok elérését. A 2015−2020 közötti időszakra szóló Nemzeti 

Környezetvédelmi Programról szóló 27/2015. (VI. 17.) OGY határozat 1. mellékletében szereplő Nemzeti 

Környezetvédelmi Program 5.2.3. fejezete szerint fő célkitűzés a felszíni és felszíni alatti víztestek jó 

állapotának elérése, a velük való hosszú távú és fenntartható gazdálkodás biztosítása, illetve a vízkészletek 

mennyiségi és minőségi védelme, amely célok a VGT3, valamint a Víz Keretirányelv intézkedéseivel vannak 

összhangban. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a fedőréteg letakarítását követően (a bányászati tevékenység alatt és az 

utóhasznosítást követően) a megnyitott felszín alatti víztestek a fedőréteg hiányában kevéssé védettek a 

felszín felől esetlegesen bejutó szennyeződésekkel szemben, azonban a rendelkező részben foglalt előírások 

betartása mellett a tevékenységet a rendelkezésre álló dokumentumok és információk alapján 

engedélyezhetőnek látom. 

 

A térségben található talajvízszint-ingadozást elsősorban a természetes viszonyok (csapadékmennyiség) 

határozzák meg, ellenben a humán beavatkozások módosító tényezőként hozzáadódnak. Tekintve azt, hogy a 

felszín alatti vízviszonyok alakulásáért felelős természetes viszonyok szabályozhatatlanok, a vízviszonyok 

alakulásában nagy szerepet játszó humán beavatkozások hatásait kell ellenőrzés alá vonni, annak 

nagymértékű megnövekedése miatt. 

 

Továbbá a VGT3 Hivatalos Értesítőben közzétett összefoglalójának 1.5. fejezete szerint: 

A klímaváltozás hatásai a felszín alatti vizek mennyiségét és minőségét is érintik. Az általánosan érvényes 

szárazabb talajállapotok miatt a felszín alatti vizeket tápláló csapadék-utánpótlás általános csökkenése 

várható, arányaiban ez az Alföldön lesz a legnagyobb mértékű. Az Alföldön jelentősen csökken a 

kitermelhető felszín alatti víz mennyisége is. A szárazabb időjáráshoz kapcsolható romló ökológiai 

állapot mellett felszín alatti vizektől (talajvíz) függő ökoszisztémák, vizes élőhelyek (pl. szikes tavak) 

válhatnak veszélyeztetetté a klímaváltozás következtében. 

 

Összességében az FKI-KHO részéről megállapítást nyert, hogy a Dokumentációban és a Kiegészítésben 

részletezett tevékenység technológiájának nincs vízigénye, tárgyi telephelyen vízilétesítmény kiépítésére 

nem került sor, a szennyvízelhelyezés, illetve a csapadékvíz-elvezetés megfelelően megoldott, továbbá mind 

az F4 jelű mintavételi pontból, mind az öböl vizéből vett vízminták vizsgálati eredményei a felszíni és a 

felszín alatti vizek minőségére előírt határértékeknek – a fent említett kivételektől eltekintve – megfelelnek. 

Továbbá tekintettel arra, hogy a bányaöböl, mint nyílt vízfelület utánpótlódása a Duna által folyamatosan 

biztosított, így a víztest mennyiségi védelmét megfelelőnek látom, illetőleg a víztest minőségi védelme az 

előírások maradéktalan betartásával biztosítható. Ugyanakkor felhívom a figyelmet, hogy a 8.2. 

Dunavecse-Észak távlati partiszűrésű vízbázis 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti felülvizsgálatát 
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annak esetleges üzemeltetésbe vonása előtt javasolt elvégezni a környezeti célkitűzések teljesülése 

érdekében. 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott 

nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett 

területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv 

készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. 

pontja alapján meghatározott parti sávot érint. 

 

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre 

vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 23. § alapján az árvízvédelmi 

földmű és fal mentén a hullámtéren a vízoldali töltésláb vonalától mért 60 méteren, a mentett oldalon pedig 

110 méteren belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, 

illetve a fedőréteg tartós eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság, települési 

önkormányzat fenntartásában lévő másodrendű árvízvédelmi mű esetén a védelemvezető polgármester 

hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet. 

 

Fentiek miatt a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. §-án alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázata 

állapítja meg. 

 

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat 

keretében támadható meg. 

 

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi 

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

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét ugyanezen rendelet 2. 

számú mellékletének 2. pontja szabályozza.” 

 

* 

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/00426-6/2021. és BK/KTF/00426-40/2021. számú levelével – 

figyelemmel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kérelem előterjesztésekor hatályos 1. § (6b) és (6c) 

bekezdésére – megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.  

 

A BK/KTF/00426-6/2021. számú megkeresésre Szalkszentmárton Önkormányzat Jegyzője SZM/198-

2/2021. számon az alábbi nyilatkozatot tette: 

„Fenti tárgyra és számra való hivatkozással KAVICS-KERT Kft Szalkszentmárton II. kavicsbánya 

bővítés Környezeti hatásvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján nyilatkozom: 

1. ) A helyi környezet és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással való ütközés 

nem áll fenn. 

2. ) A hatályos településrendezési eszközökben a már meglévő bányászattal érintett terület tervezett 

bővítését akadályozó tényező nem áll fenn. 
 

Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 12-13. oldalán lévőkhöz kapcsolódva az érintett területre 

vonatkozó hatályos helyi építésügyi előírásokról az alábbi adatokat szolgáltatjuk: 

 

Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselö-testülete 

Szalkszentmárton helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013.(IV.24.) számú 

önkormányzati rendelet kivonata 
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Vízgazdálkodási területek 

26. § 

(1) Vízgazdálkodási területbe a Duna, a hullámtér és a csatornák tartozik. 

(2) A terület az alábbi övezetekre tagolódik: 

a) (V-1) Vízfelület 

b) (V-2) Védgát 

c) (V-3) Hullámtéri erdő 

d) (V-4) Hullámtéri mezőgazdasági terület 

e) (V-5) Közösségi sport és rekreációs terület 

f) - 

(3) (V-1), (V-2), (V-3) és (V-4) övezetekben kizárólag árvízvédelmi építmény helyezhető el. 

(4) A (V-5) hullámtéri közösségi, szabadidős övezetben az árvízvédelmi -, és a szabadidős és turisztikai 

tevékenység építményei és az azokhoz kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó és szociális 

épületek helyezhetők el. 

a) Beépítés: oldalhatáron álló 

b) Beépítettség max 5%. 

c) Építménymagasság: max 7,5 m 

d) Zöldfelület min 40%. 

e) Átmeneti hasznosítása bányatelek lehet. 

f) Az övezeten belüli út a földügyi és közlekedési előírások figyelembevételével megszüntethető.” 

 

A BK/KTF/00426-40/2021. számú megkeresésre Szalkszentmárton Önkormányzat Jegyzője 

SZM/2872-3/2021. számon az alábbi nyilatkozatot tette: 

„Fenti tárgyra és számra való hivatkozással - a környezeti hatás vizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormány rendelet ( a továbbiakban: 
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R.) 1. § (6b) pontja alapján az alábbiakról tájékoztatom: 

A KAVICS-KER Kft. (székhely: 2400 Dunaújváros, Siklósi út 1.) képviseletében a PROGRESSIO 

Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 1028 Budapest, Muhar utca 54.) - a Szalkszentmárton II., kavicsbánya 

bővítése tárgyában indult környezeti hatásvizsgálati eljárás során nyilatkozom, hogy a tervezett fejlesztés 

az R. 1. § (6b) pontjában foglaltakkal összhangban van. 

 

Kérem a fentiek szíves megértését és tudomásulvételét.” 

 

* 

 

A környezetvédelmi hatóság a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § - 10. §-ban foglaltak alapján az 

alábbiak szerint biztosította a nyilvánosság bevonását az eljárásba: 

 

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás 

feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, a tényállás tisztázása volt szükséges, szakhatósági és egyéb 

megkeresések voltak szükségesek), a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján a 2021. 

január 14. napján kelt, BK/KTF/00426-3/2021. számú levélben tájékoztatta az ügyfeleket a teljes eljárás 

ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a környezetvédelmi 

hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

 

A KAVICS-KER Kft. képviseletében a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. 2021. március 16. napján 

előterjesztette a KAVICS KER Kft. ügyvezetője által cégszerűen aláírt beadványt, melyben a tárgyi eljárásra 

vonatkozóan szüneteltetést kért. A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/00426-30/2021. számú végzésében 

a tárgyi eljárás szünetelését rendelte el. A hivatkozott döntés 2021. március 19. napján véglegessé vált. A 

KAVICS-KER Kft. képviseletében a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. 2021. augusztus 23. napján 

kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatósághoz, melyben kérte a tárgyi eljárás folytatását, valamint a 

kérelmét kiegészítette. Erre tekintettel a környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárást a BK/KTF/00426-

35/2021. számú végzésében elrendelve folytatta. 

 

A KAVICS-KER Kft. képviseletében a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. 2021. szeptember 16. napján 

ismételten beadványt terjesztett elő, melyben kérték a tárgyi eljárás szüneteltetését. A kérelem tartalma 

szerint a szünetelés a Szalk-Tassi nyárigát jogi státuszának tisztázása miatt vált indokolttá. A 

környezetvédelmi hatóság a hivatkozott ismételt kérelem alapján a tárgyi eljárás szünetelését rendelte el a 

BK/KTF/00426-51/2021. számú végzésében, mely döntés 2021. szeptember 16. napján véglegessé vált. 

A KAVICS-KER Kft. képviseletében a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. a környezetvédelmi hatósághoz 

2021. december 3. napján érkezett beadványával kérelmet terjesztett elő melyben kérte a tárgyi eljárás 

folytatását, valamint a kérelmét kiegészítette. 

Erre tekintettel a környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárást a BK/KTF/00426-56/2021. számú végzésében 

elrendelve folytatta. 

 

A KAVICS-KER Kft. képviseletében a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. 2022. február 7. napján 

ismételten beadványt terjesztett elő, melyben kérték a tárgyi eljárás szüneteltetését. A kérelem tartalma 

szerint a szünetelés a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 

35100/268-4/2022.ált. számú (a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/00671-3/2022. számon iktatott) 

szakhatósági állásfoglalás tartalmának érdemi megismerése, annak értelmezése és az állásfoglalással 

kapcsolatban a szakhatósággal tervezett érdemi konzultáció lefolytatása miatt vált indokolttá. 

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/00671-5/2022. számú végzésében a tárgyi eljárás szünetelését 

rendelte el a BK/KTF/00671-5/2022. végzés véglegessé válását követő naptól az ügyfél által előterjesztett, 

eljárás folytatása iránti kérelemről való döntés véglegessé válásáig, de legfeljebb 6 hónap időtartamra 

vonatkozóan. 

A BK/KTF/00671-5/2022. számú végzés 2022. február 8. napján véglegessé vált. 

 

A KAVICS-KER Kft. képviseletében a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. 2022. július 28. napján kérelmet 

terjesztett elő a környezetvédelmi hatósághoz, melyben kérte a tárgyi eljárás folytatását, hivatkozva arra, 

hogy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály által kért 

vizsgálatokat elvégezték, a dokumentációkat részére megküldték.  
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A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/00671-10/2022. számú végzés véglegessé válását követő naptól 

kezdődően az eljárás folytatását rendelte el. 

A BK/KTF/00671-10/2022. számú végzés 2022. augusztus 5. napján véglegessé vált. 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12-15. §-ai szerinti eljárás (országhatárokon átterjedő nemzetközi 

környezeti hatásvizsgálat): 

A tevékenységnek határon átterjedő jelentős környezeti hatása nincs. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

12-15. §-ai szerinti eljárás – országhatárokon átterjedő nemzetközi környezeti hatásvizsgálat – nincs 

folyamatban.  

 

A környezetvédelmi hatóság a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (1)-(3) bekezdésének megfelelően 

2021. január 15. honlapján közzétette a környezeti hatásvizsgálati eljárás megindítására vonatkozó, 

BK/KTF/00426-5/2021. számú közleményt, ezzel egyidejűleg azt megküldte Szalkszentmárton település 

jegyzőjének, aki 2021. január 15. napjától Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján, 

valamint a községben található hirdetőtáblákon közzétette. 

 

Továbbá a környezetvédelmi hatósága 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (6)-(7) bekezdésének és a 

veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a 

veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendeletnek megfelelőn 

közzétette az érintettek személyes megjelenése nélküli közmeghallgatás tartására vonatkozó, 

BK/KTF/00426-27/2021. számú közleményét (értesítését), ezzel egyidejűleg azt megküldte 

Szalkszentmárton település jegyzőjének, aki 2021. március 16. napjától közzétette. 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (8) bekezdése szerint észrevételeket a közmeghallgatás 

időpontjáig a környezetvédelmi hatósághoz vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési 

önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani. 

A környezetvédelmi hatóság a közlemény (értesítés) kiadásának időpontjában hatályos jogszabályi 

rendelkezésekre, és az Ákr. szerinti objektív ügyintézési határidőre tekintettel döntött a tárgyi ügyben a 

közmeghallgatás tartásáról, illetve annak feltételeiről. 

 

Az érintettek személyes megjelenése nélkül tartandó közmeghallgatásról a környezetvédelmi hatóság 

értesítette a környezethasználót és tervezőjét, az érintett szakhatóságokat, az érintett önkormányzatok 

jegyzőit, a kormányhivatal szakkérdések vizsgálatába bevont osztályait. 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság 

közmeghallgatást tart, kivéve, ha a tevékenység katonai titokvédelem alá esik, vagy ha a kérelmet 

benyújtását követően elutasította. A közmeghallgatásra vonatkozó adatok közhírré tételének a 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése alapján legalább harminc nappal a közmeghallgatás időpontja 

előtt kell megtörténnie.  

 

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 1. §-a értelmében ez a törvény az 

Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a Kormány által, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 

kihirdetett veszélyhelyzettel (a továbbiakban: veszélyhelyzet) összefüggő sajátos szabályokat állapítja meg. 

 

 A 2021. február 8-tól hatályos a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak szerint a Kormány az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. 

 

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a 

veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet) „6. A közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott közmeghallgatással 

kapcsolatos szabályok eltérő alkalmazásáról” című része tartalmazza a közigazgatási hatósági eljárásban 
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alkalmazott közmeghallgatással kapcsolatos szabályok eltérő alkalmazásával összefüggő speciális 

rendelkezéseket. 

 

Az 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a közigazgatási hatósági eljárásban a 

közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül, az e rendeletben foglaltak szerint kell 

megtartani. 
 

Az 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján az eljáró hatóság a honlapján közzéteszi 

mindazon információkat - így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat -, 

amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. Ha az eljáró hatóság 

más szervet is megkeres az információk saját honlapon történő közzététele érdekében, a megkeresett szerv 

köteles azt teljesíteni. 

Az 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése alapján a közzététel tartalmazza azt a határidőt, 

amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel. 

 

A tevékenységgel érintettek az eljárás kapcsán észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig (2021. 

április 12. napjáig), személyes megjelenése nélkül, írásban közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz, 

illetve az érintett település jegyzőjéhez nyújthattak be. 

 

A közmeghallgatás tartására vonatkozó közlemény (értesítés) a 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendeletnek 

megfelelően az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényeges információkat 

tartalmazta. 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint a Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét 

folyamatosan felülvizsgálja. 

A közmeghallgatás időpontjáig a vonatkozó jogszabályi rendelkezések nem változtak, így a közmeghallgatás 

tartására a közleményben (értesítésben) foglaltak szerint került sor. 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (1)
 
bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az érintett 

nyilvánosságtól, a megkeresett szervektől, valamint a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás során 

kapott, a környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok bevonásával 

érdemben megvizsgálja. 

 

A közmeghallgatás napjáig észrevétel az érintett önkormányzatok jegyzőihez, illetve a 

környezetvédelmi hatósághoz nem érkezett, így azokat megválaszolni, közzétenni és vizsgálni sem 

kellett. 

 

A közmeghallgatás a fentiek szerint az érintettek személyes megjelenése nélkül megtartásra került, 

lefolytatása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és az 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet rendelkezései 

szerint történt.  

A környezetvédelmi hatóság a közmeghallgatást írásos jegyzőkönyvi formában dokumentálta, a 

BK/KTF/00426-32/2021. számú jegyzőkönyvet honlapján közzétette. 

 

A környezetvédelmi hatóság – tekintettel arra, hogy a kérelmező ügyfél meghatalmazottja az előterjesztett 

hatásvizsgálati dokumentációt kiegészítette – a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (6)-(7) 

bekezdésének és a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú 

szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. 

rendeletnek megfelelőn 2021. augusztus 27. napján közzétette honlapján az érintettek személyes megjelenése 

nélküli újabb (2021. szeptember 28., 10:00 órára kitűzött) közmeghallgatás tartására vonatkozó, 

BK/KTF/00426-41/2021. számú közleményét, ezzel egyidejűleg azt megküldte Szalkszentmárton település 

jegyzőjének, aki 2021. augusztus 27. napjától közzétette. 

 

Az érintettek személyes megjelenése nélkül tartandó újabb (2021. szeptember 28., 10:00 órára kitűzött) 

közmeghallgatásról a környezetvédelmi hatóság értesítette a környezethasználót és tervezőjét, az érintett 

szakhatóságokat, az érintett önkormányzatok jegyzőit, a kormányhivatal szakkérdések vizsgálatába bevont 

osztályait. 
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A közmeghallgatás napjáig (2021. szeptember 28.) észrevétel az érintett önkormányzatok jegyzőihez, 

illetve a környezetvédelmi hatósághoz nem érkezett, így azokat megválaszolni, közzétenni és vizsgálni 

sem kellett. 

A 2021. szeptember 28., 10:00 órára kitűzött közmeghallgatás a fentiek szerint az érintettek személyes 

megjelenése nélkül megtartásra került, lefolytatása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és az 570/2020. 

(XII. 9.) Korm. rendelet rendelkezései szerint történt. 

A környezetvédelmi hatóság a közmeghallgatást írásos jegyzőkönyvi formában dokumentálta, a 

BK/KTF/00426-53/2021. számú jegyzőkönyvet honlapján közzétette. 

 

A környezetvédelmi hatóság – tekintettel arra, hogy a kérelmező ügyfél meghatalmazottja az előterjesztett 

hatásvizsgálati dokumentációt ismételten kiegészítette – a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (6)-(7) 

bekezdésének és a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú 

szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. 

rendeletnek megfelelőn közzétette honlapján az érintettek személyes megjelenése nélküli újabb (2022. január 

17., 10:00 órára kitűzött) közmeghallgatás tartására vonatkozó, BK/KTF/00426-58/2021. számú 

közleményét (értesítését), ezzel egyidejűleg azt megküldte Szalkszentmárton település jegyzőjének, aki 

2021. december 13. napjától közzétette. 

 

Az érintettek személyes megjelenése nélkül tartandó újabb (2022. január 17., 10:00 órára kitűzött) 

közmeghallgatásról a környezetvédelmi hatóság értesítette a környezethasználót és tervezőjét, az érintett 

szakhatóságokat, a természetvédelmi kezelőt, az érintett önkormányzatok jegyzőit, a kormányhivatal 

szakkérdések vizsgálatába bevont osztályait. 

 

Az eljárás kapcsán észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig (2022. január 17. napjáig) személyes 

megjelenése nélkül, írásban a környezetvédelmi hatósághoz vagy az érintett település jegyzőjéhez lehetett. 

előterjeszteni. A közmeghallgatás napjáig észrevétel az érintett önkormányzatok jegyzőihez, illetve a 

környezetvédelmi hatósághoz nem érkezett, így azokat megválaszolni, közzétenni és vizsgálni sem 

kellett. 
A 2022. január 17., 10:00 órára kitűzött közmeghallgatás a fentiek szerint az érintettek személyes 

megjelenése nélkül megtartásra került, lefolytatása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és az 570/2020. 

(XII. 9.) Korm. rendelet rendelkezései szerint történt. 

A környezetvédelmi hatóság a közmeghallgatást írásos jegyzőkönyvi formában dokumentálta, a 

BK/KTF/00671-2/2022. számú jegyzőkönyvet honlapján közzétette. 

 

A fenti tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása során megküldött iratokat (a 

környezetvédelmi hatóság megkeresésére megküldött szakhatósági állásfoglalásokat, szakkérdés vizsgálatára 

vonatkozó nyilatkozatokat, hiánypótlásként megküldött iratokat, valamint egyéb nyilatkozatokat, 

tájékoztatásokat, észrevételeket és arra adott válaszokat stb.) a környezetvédelmi hatóság a nyilvánosság 

számára elérhetővé tette a honlapján. 

(http://bkmkh.hu/kornyezetvedelmi_termeszetvedelmi_es/kozlemenyek/) 

 

Az eljárás során ügyféli jogállás megállapítását nem kérelmezték. 

 

A tárgyi ügyben a KAVICS-KER Kft. képviseletében eljáró PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. részére az 

iratbetekintési jog gyakorlását a környezetvédelmi hatóság a rendelkezésére álló, kért iratok (másolati 

példányok) megküldésével biztosította. 

 

* 

 

VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

 

 

ORSZÁGHATÁRON ÁTTERJEDŐ KÖRNYEZETI HATÁS 

 

A tervezett bővítésnek országhatáron átterjedő jelentős, kedvezőtlen hatás nem várható. 
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FÖLDTANI KÖZEG - VÉDELMI VONATKOZÁSOK 

 

A bányaművelés következtében a talaj termőrétegét (humusz) külön helyre deponálják, valamint az ún. 

meddőt is hasznosítják rekultivációs célokra. A Dunavecse-Észak távlati parti vízbázis védelme érdekében a 

meddő elhelyezését, majd annak humuszolását a bányatelek – a bányászati tevékenység szakaszos 

befejezését követően – déli részén végzik. A bányaöböl vízzel fedett területein a talaj megszűnik. 

 

A bányába telepített munkagépek üzemanyaggal történő kiszolgálását a bányatelken kívül végzik. A 

bányában üzemelő gépek, illetve szállító járművek karbantartási munkálatait a gépeket üzemeltető 

alvállalkozó végzi saját telephelyén, a bányaterületen kívül.  

 

A bányászati tevékenység során a termőtalajt letermelik, melyet átmeneti deponálást követően ismét 

felhasználnak a tájrendezés során. A munkagépek közlekedése talajtömörödést idéz elő a jármű 

nyomvonalán, ennek a talajra nézve környezetvédelmi szempontból káros hatása nem feltételezhető.  

A területre hulló csapadékvíz egy része beszivárog a talajba, kisebb része elszikkad. A tevékenységből 

eredendően szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. 

Az esetleges havária jellegű szennyeződés esetén a szennyezett talajt felszedik, és elszállítják ártalmatlanítás 

céljából. 

Megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a földtani közeg védelme szempontjából nem gyakorol jelentős 

mértékű kedvezőtlen hatást, környezetvédelmi szempontból tartós, vissza nem fordítható károsodás nem 

következik be a földtani közegben. 

A tevékenység felhagyásával a területfoglalás megszűnik, a munkagépek által kitaposott nyomvonal 

megszűnik. A helyszínen maradandó nyom, átalakulás a földtani közegben negatív hatást nem okoz. 

 

A talajdepónia gyomosodását mechanikus gyomtalanítással fogják megakadályozni. 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSOK 

 

A fejlesztési területen jelenleg is működik a bánya. A meddő és a nyersanyag (kavics) kitermelésében 

résztvevő munkagépeket nem a helyszínen karbantartják, javítják. A bánya területén nem tárolnak 

üzemanyagot és veszélyes hulladékot.  

A havária esemény csak a kitermelést végző munkagép meghibásodása, üzemanyagtartály sérülése 

eredményeképpen jöhet létre. Havária esemény bekövetkezése esetén a kotróhajón tárolt anyagokkal – 

úgymint duzzasztott perlit, olajleszedő kanál, merülőfal – végzik a kárelhárítást. Az így keletkező veszélyes 

hulladékot az alvállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírások alapján ártalmatlanításra, arra engedéllyel 

rendelkező vállalkozónak adja át.  

A kotróhajón a bányában dolgozók teljes szociális ellátása megoldott, az ebből eredő kommunális hulladékot 

összegyűjtés után heti rendszerességgel a legközelebbi kikötőben lévő lerakó helyre elszállítják. Egyéb 

települési hulladék [ideértve a vegyes települési hulladékot is (20 03 01)] mennyisége 50 liter/hét. 

 

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSOK 

 

A bővített bányatelken üzemelő munkagépek ugyanazok lesznek, mint amelyek jelenleg is a területen 

dolgoznak. A célforgalom a környék gépjármű forgalmára, és levegőminőségére csekély hatást gyakorol. A 

munkagépek által okozott emisszió az alábbiak szerint alakul: 

 

Légszennyező anyag 

kibocsátás (g/h) 

Szén-

monoxid 
Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske 

Vízi munkagépek 182,17 63,81 1,31 21,45 

Szárazföldi munkagépek 1162,84 483,95 10,7 140,21 
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A telephely légterében kialakuló légszennyezőanyag koncentráció a levegőterheltségi szint határértékeiről és 

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

rögzített határértékeket nem haladja meg.  

A talaj megbontásakor és a felületi tükrök kialakításakor a talaj földnedves állapotú, kiporzása nem jellemző. 

A munkálatok során főként a szállítás okozhat a területen kiporzást. Elsősorban a finom frakciók kiülepedése 

meghatározó, ennek következtében a portalanított utakon kívül a szállító járművek által felvert por a szállító 

útvonal mentén a szél irányában kb. 10-12 m-es sávban néhány percig jelentős mértékű lehet. A 

földmunkákhoz 1 db lánctalpas forgó-kotró, a szállításhoz 3 db szállítójármű szükséges. A szállítójárművek 

okozta por ülepedését figyelembe véve a hatásterület minden esetben a szállítási nyomvonalat kísérő sávokra 

vonatkozik a terület adottságaitól függetlenül. A maximális hatásterületet a por koncentrációja határozza 

meg. A számítások alapján az utakról esetlegesen felvert por maximum 75 m távolságra terjedhet. 

A természeti katasztrófák nagy valószínűséggel nem veszélyeztetik a tervezési területet. Havária események 

az emberi mulasztásokra, vagy gépi meghibásodásra vezethetők vissza (szénhidrogén szennyezés és/vagy 

tűzesemény). 

A tervezett fejlesztés nem érzékeny az éghajlatváltozással összefüggő hatásokra. A víz alatti bányászat, a 

kialakult bányaöböl területe, a Duna közelsége egyaránt mérséklőleg hat a hőmérséklet alakulására. A 

tervezett fejlesztés és annak hatásterülete nincs hatással az éghajlatváltozásra. A technológia üzemeltetése 

során üvegházhatású gázok a munkagépek üzemeltetése során kerülnek kibocsátásra. A bányászati 

tevékenység során összesen 403 t/év CO2 kibocsátás várható. A telephelyen található faállomány 

lombtömege a szennyezőanyag nagy részét képes megkötni. Az éves 403 t CO2 kibocsátás kiszűrésére 

megközelítőleg 6 ha-os erdőterület megléte szükséges, ami a tervezett bányatelek déli részén rendelkezésre 

áll. 

  

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSOK 

 

A KAVICS-KER Kft. Szalkszentmárton külterületén (0361/6, 0361/8, 0361/10, 0361/16, 0361/17, 0362/5-9, 

0362/17, 0362/23, 0362/26, 0362/29-45, 0369/16-24, 0370/1, 0370/2, 0371/3, 0371/5, 0373/5, 0373/6, 

0374/1, 0375, 0376, 0380/1, 0381/1 hrsz.), a településtől Ny-i irányban üzemelteti a „Szalkszentmárton II – 

kavicsbánya” védnevű bányát. A jelenleg 1.231.178 m
2
 nagyságú területet kívánják 2.033.330 m

2
-re 

bővíteni. 

A bányatelek közvetlen környezetében vízgazdálkodási (V-3, V-4, V-5), általános mezőgazdasági (Má-1) és 

erdőterületek (Ev) találhatóak.  

A telephelyen munkavégzés kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) folyik.  

A legközelebbi zajtól védendő épületek az DK-i irányban, kb 1,5 km-re található tanyaépületek, valamint 

Ny-i irányban a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház épülete. 

 

Zajforrások és működési rendjük: 

 

Technológia 

elnevezése 

Zajforrás 

jele 

Zajforrás 

elnevezése 

Zajforrás 

működési helye 

Zajforrás működési 

rendje 

Nappal Éjjel 

Bányászat 

Z1 3 db szállítójármű 

szabadban 

6-22 óra - 

Z2 1 db forgókotró 6-22 óra - 

Z3 1 db kotróhajó 6-22 óra - 

Z4 2 db önjáró hajó 6-22 óra - 

 

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy az ingatlanokon folytatott üzemszerű 

tevékenységből eredő zajterhelés a bővítést követően, a legközelebbi zajtól 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.  

 

TÁJ – ÉS TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSOK 

 

A KAVICS-KER Kft. a „Szalkszentmárton II. – kavics” védnevű bányatelek területét 200,333 ha nagyságúra 

kívánja bővíteni. A tervezett bányatelek a Szalkszentmárton 0361/6, 0361/8, 0361/10, 0361/16, 0361/17, 
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0362/5-9, 0362/17, 0362/23, 0362/26, 0362/29-45, 0369/16-24, 0370/1, 0370/2, 0371/3, 0371/5, 0373/5, 

0373/6, 0374/1, 0375, 0376, 0380/1, 0381/1 hrsz.-ú ingatlanokat fogja érinteni. 

 

A kavicsbánya bővítése 3 ütemben fog megvalósulni, az alábbiak szerint: 

 I. ütem: a Szalkszentmárton 0375 (jelenleg művelés alatt van), 0373/5, 0373/6, 0374/1 hrsz.-ú 

ingatlanok folyamatos művelés alá vonása 2022-2025. között; 

 II. ütem: a Szalkszentmárton 0380/1, 0381/1 hrsz.-ú ingatlanok tervezett művelésbe vonása 2025-

2030. között; 

 III. ütem: a Szalkszentmárton 0361/16, 0361/17, 0362/5-9, 0362/17, 0362/26, 0362/30-45, 0369/16-

17, 0369/20-24, 0370/1 hrsz.-ú ingatlanok folyamatos művelésbe vonása 2030-2050. között. 

 

Bányaműveléssel már nem érintett, illetve megmaradó területek: 

Szalkszentmárton 0371/3 hrsz.-ú ingatlan megmarad töltésnek; 

Szalkszentmárton 0376 hrsz.-ú ingatlan megmarad útnak. 

 

Kitermelt területek: 

Szalkszentmárton 0361/6, 0361/8, 0361/10, 0362/23, 0362/29, 0370/2, 0371/5 hrsz.-ú ingatlanok. 

 

A jelenlegi bányatelek része a Szalkszentmárton 0377 hrsz.-ú ingatlan, de a bővített bányatelek ezt a területet 

már nem érinti. 

 

A beruházással érintett ingatlanok védett természeti terület, Natura 2000 terület részét nem képezik. A 

Szalkszentmárton 0361/6, 0361/8, 0361/10, 0362/23, 0362/29, 0370/2, 0371/5 hrsz.-ú ingatlanok a 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény  

Országos Ökológiai Hálózat pufferterületének övezetébe tartoznak. 

 

* 

 

ELŐÍRÁSOK INDOKOLÁSA 

 

Az általános előírások indokolása 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (5) bekezdése szerint az (1) 

bekezdés a) és b) pontjának hatálya alá tartozó környezethasználathoz más jogszabály által meghatározott 

létesítési, illetve működési engedélyezési eljárás is szükséges, az engedély akkor adható meg, ha a 

környezethasználó környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A 

környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély megszerzéséig a környezethasználathoz 

más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárást fel kell függeszteni. A 

létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély a környezetvédelmi, illetve egységes 

környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.  

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése szerint, ha a tevékenység megvalósítása során az 

önmagukban nem jelentős módosítást jelentő változtatások három év alatt együttesen elérik a 2. § (2) 

bekezdésének abf), abg) vagy aca) pontjában megadott küszöbértéket, a környezethasználó ezt köteles 

jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. Ezekben az esetekben a környezetvédelmi hatóság a 

környezetvédelmi felülvizsgálat rendelkezései szerint jár el. 

 

A földtani közeg védelemével kapcsolatos előírások indoklása 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza. 

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

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

határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A földtani közegre 

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

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

együttes rendelet 1. és 3. számú melléklete számszerűsíti. 

A műszaki védelem kialakítását a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján írtuk elő. 
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A hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások indoklása 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 4. §-a alapján minden tevékenységet 

úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a 

környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy 

környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és 

veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását. 

A Ht. 31. § (2) bekezdése szerint a hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről b) a hulladék hulladékkezelőnek 

történő átadása, c) a hulladék szállítónak történő átadása, d) a hulladék gyűjtőnek történő átadása, e) a 

hulladék közvetítőnek történő átadása, f) a hulladék kereskedőnek történő átadása, g) a hulladék 

közszolgáltatónak történő átadása útján gondoskodik. 

A Ht. 12. § (4) bekezdése szerint a hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – 

amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – az ingatlanon, 

telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő 

tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.  

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeire vonatkozó, a veszélyes 

hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben 

foglaltak az irányadóak.   

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásainkat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés (A hulladék 

termelője, birtokosa, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője hulladéktípusonként a tevékenysége 

során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról nyilvántartást vezet.) alapján 

tettük. 

A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési 

módjaként csak a hasznosítás fogadható el (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás). 

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a 

keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését. 

 

A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indoklása 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban Lvr.) 4. §-a alapján tilos a 

légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt 

fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan 

mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

Az Lvr. 26. § (1) bekezdése szerint diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket 

érvényesíteni kell. 

Az Lvr. 26. § (2) bekezdése alapján diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe 

juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az 

üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról 

gondoskodik. 

 

A zajvédelemmel kapcsolatos előírások indoklása 

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

rendelet (a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozik.  

A benyújtott dokumentáció alapján a bányatelek a bővítést követően megfelel a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet által 

előírt zajterhelési határértékeknek, ezért az üzemelésnek zajvédelmi akadálya nincs. A bányatelek 

hatásterületén belül nincs zajtól védendő épület.  

A telephely hatásterületének kijelölése a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-án alapul. 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése, valamint a zajkibocsátási határértékek 

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

KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a 

környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, építmény vagy helyiség. 

A 284/2007. (X. 29.)Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében, ha a zajforrás üzemeltetője olyan 

intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésben megállapított feltételek a tevékenység 

folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti 

kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatóságra. 
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A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. 

számú melléklete tartalmazza. 

 

A táj – és természetvédelemmel kapcsolatos előírások indoklása 

A KAVICS-KER Kft. a „Szalkszentmárton II. – kavics” védnevű bányatelek területét 200,333 ha nagyságúra 

kívánja bővíteni. A tervezett bányatelek a Szalkszentmárton 0361/6, 0361/8, 0361/10, 0361/16, 0361/17, 

0362/5-9, 0362/17, 0362/23, 0362/26, 0362/29-45, 0369/16-24, 0370/1, 0370/2, 0371/3, 0371/5, 0373/5, 

0373/6, 0374/1, 0375, 0376, 0380/1, 0381/1 hrsz.-ú ingatlanokat fogja érinteni. 

 

A kavicsbánya bővítése 3 ütemben fog megvalósulni, az alábbiak szerint: 

 I. ütem: a Szalkszentmárton 0375 (jelenleg művelés alatt van), 0373/5, 0373/6, 0374/1 hrsz.-ú 

ingatlanok folyamatos művelés alá vonása 2022-2025. között; 

 II. ütem: a Szalkszentmárton 0380/1, 0381/1 hrsz.-ú ingatlanok tervezett művelésbe vonása 2025-

2030. között; 

 III. ütem: a Szalkszentmárton 0361/16, 0361/17, 0362/5-9, 0362/17, 0362/26, 0362/30-45, 0369/16-

17, 0369/20-24, 0370/1 hrsz.-ú ingatlanok folyamatos művelésbe vonása 2030-2050. között. 

 

Bányaműveléssel már nem érintett, illetve megmaradó területek: 

Szalkszentmárton 0371/3 hrsz.-ú ingatlan megmarad töltésnek; 

Szalkszentmárton 0376 hrsz.-ú ingatlan megmarad útnak. 

 

Kitermelt területek: 

Szalkszentmárton 0361/6, 0361/8, 0361/10, 0362/23, 0362/29, 0370/2, 0371/5 hrsz.-ú ingatlanok. 

 

A jelenlegi bányatelek része a Szalkszentmárton 0377 hrsz.-ú ingatlan, de a bővített bányatelek ezt a területet 

már nem érinti. 

 

A beruházással érintett ingatlanok védett természeti terület, Natura 2000 terület részét nem képezik. 

 

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/00426-10/2021. számú levelével, az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) 

pontja alapján, figyelemmel a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. §-ára, az ügyre vonatkozó nyilatkozatuk 

iránt megkereste a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságot. 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság – mint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015 (III.30) kormányrendelet 37. § aa) pont 

alapján a védett- és fokozottan védett természeti értékek, a védett- és fokozottan védett természeti területek, 

Natura 2000 területek természetvédelmi kezelője – a Szalkszentmárton II. bányatelek bővítésével 

kapcsolatos környezeti hatásvizsgálati eljárásban ÁLT/183-4/2021. számon az alábbi kezelői 

nyilatkozatot tette: 

 

„A környezeti hatástanulmány és a mellékletét képező részletes helyszínrajz alapján a tervezett bővítés I. 

ütem szerinti, a jelenlegi bányatelek tényleges bővítésével is érintett Szalkszentmárton 0373/6 és 0374/1 hrsz-

ú ingatlanok érintettek a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény (továbbiakban MTrT) 25. § alapján meghatározott Országos Ökológiai Hálózat 

magterületének övezetével. 

 

A II. ütem szerinti, a jelenlegi bányatelek tényleges bővítésével is érintett Szalkszentmárton 0380/1 és 

0381/1 hrsz-ú ingatlanok szintén érintettek az MTrT 25. § alapján meghatározott Országos Ökológiai 

Hálózat magterületének övezetével. 

 

A III. ütem szerinti Szalkszentmárton 0361/16-17, 0362/5-9, 0362/17, 0362/26, 0362/45, 0370/1 hrsz-ú 

ingatlanok továbbá érintettek az MTrT 27. § alapján meghatározott Országos Ökológiai Hálózat 

pufferterületének övezetével. 

 

Az MTrT 25. § (5) alapján: 
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„Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új 

célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű 

bányatelek horizontálisan nem bővíthető. ” 

 

Továbbá az MTrT 27. § (4) alapján: 

 

„Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben 

célkitermelőhely nem létesíthető. ” 

 

Fentiek alapján a magterület övezetével érintett területen a bányatelek jelenleg nem bővíthető. 

 

A KNPI a tervezett bányabővítéssel kapcsolatban a továbbiakat kívánja jelezni 

 

1. A Szalkszentmárton 0373/6 és 0374/1 hrsz-ú ingatlanok területéről több száz töves ligeti csillagvirág 

(Sállá vindobonensis) és több tíz töves kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis) előfordulási adatával 

rendelkezünk, amire a környezeti hatástanulmány nem tér ki. Amennyiben a bányaterület bővítésére kerül sor 

a jelen vagy újabb eljárás eredményeként, úgy a védett növények áttelepítéséről gondoskodni kell (mindkét 

faj esetében az áttelepítés érdemi eredménnyel végezhető el). Az áttelepítés helyszínéül javasolható a 

környező, megmaradó erdőterületek valamelyike 

 

2. A 0361/10 hrsz.-on meghagyott, folyosószerü meder 0371/3 hrsz-ú ingatlannal határos nyugati 

partéién intenzív hódtevékenység látható, ezt az élőhelyrészt évek óta birtokba vették a hódok. Javasoljuk 

rögzíteni, hogy a felhagyott bánya feltöltésekor a hódok által elfoglalt élőhelyek kímélete szükséges. 

 

3. A tájrendezési fejezet 0361/10 hrsz-ú ingatlan esetében feltöltést javasol, ami jelenleg is zajlik, 

azonban szeretnénk kiemelni, hogy a tárgyi ingatlan Ny-i sávja és a 0361/18 hrsz-ú ingatlan teljes 

területének mederként történő meghagyása maradjon meg, biztosítva a kapcsolatot a Dunával. A 

dokumentáció hivatkozik erre a kitételre, mint a 71277-2-21/2014. számú környezetvédelmi engedély 

előírása, de a tanulmány kissé megtévesztő módon úgy is értelmezhető, hogy a szakértő a feltöltésre tesz 

javaslatot. 

 

4. A KNPI a jelenlegi bánya működési engedélyével kapcsolatban 2014-ben tett természetvédelmi kezelői 

javaslatot, ami részben átfed a tájrendezési fejezetben foglaltakkal. Előírásként a 3. pontban részletezettekkel 

összhangban, a korábbi környezetvédelmi engedélyben foglaltak ismételt rögzítését javaslunk a következők 

szerint: 

 

- A felhagyást követően a tájrendezés során következő területek ne kerüljenek feltöltésre, maradjanak 

meg jelenlegi, felszíni vízzel borított állapotukban: a Szalkszentmárton 0373/5 hrsz.-ú ingatlan, továbbá a 

0361/10 hrsz.-ú ingatlan nyugati szélén, annak teljes hosszán egy akkora medersáv, amely (a legközelebbi 

rendszeres észlelési pontra értelmezett) évtizedes átlagos dunai vízszintnél 20 m széles felszíni víztükröt 

biztosít. A rendelkezésre álló legfrissebb adatok szerint ezek a mederrészek jelenleg már - tekintettel a 

kialakításuk óta bekövetkezett feliszapolódásra - természetes mellékágakra emlékeztető vízmélységgel 

rendelkeznek, és a természeti értéket képviselő dunai halközösség nem erősen reofil fajai számára (beleértve 

a közösségi jelentőségű, illetve védett fajokat) megfelelő élőhelyet jelentenek. 

 

- Az érintett bányatelken a jelenlegi bányamedertől keletre és délre kialakítani tervezett új bányamedrek 

rekultivációs tervei természetközeli állapotú vizes élőhelyként történő felhagyást irányozhatnak csak elő, 

illetve csak így kaphassanak környezetvédelmi engedélyt. Az ügyfél jelen eljárásban tegyen a rekultivációs 

terv előbbiek szerinti tartalmára vonatkozó szándéknyilatkozatot, illetve kötelezettségvállalást. Az új 

bányatómedrekben annyi meddőanyag elhelyezhető a jövőben, ami a természetközeli medermorfológia 

kialakítását segíti. 

 

Az Igazgatóságunk továbbá tájékoztatásul jelzi, hogy az esetleges kitermelés jogi korlátját jelentő Országos 

Ökológiai hálózat határait az Igazgatóság módosíthatónak látja, a bányaterület kivételét lehetségesnek tartja 
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a magterület és ökológiai folyosó övezetéből, amennyiben az egész bányatelken belül a korábbi és a tervezett 

kitermelés után visszamaradó, rekultivált terület - az erre vonatkozóan beadott és jóváhagyott 

dokumentumok alapján - legalább olyan ökológiai értéket képvisel majd, mint az ökológiai hálózat jelenlegi 

területe. Ennek egy lehetséges módja a visszamaradó meder közvetlen kapcsolása a Duna főmedréhez, 

vagyis a dinamikus vízjárású hullámtéri élöhelyhálózathoz csatolása, ami a vízi úton történő szállítást is 

lehetővé tenné. 

 

Az Igazgatóság általánosságban is támogatandónak tartja a kavicsbányászat tájbeli átrendezését a dunai 

főmederhez közvetlenül csatlakozó, vagy ahhoz közeli, jelenleg főként szántókkal és faültetvényekkel borított 

bányatelkekre, mert a Duna közelsége (az abból eredő gyors talajvízpótlódás) miatt a felszín alatti 

vízkészletekre, és azokon keresztül a vizes élőhelyekre és a termőföldekre gyakorolt kedvezőtlen hatásuk így 

jóval kisebb lenne, továbbá a visszamaradó, főmederhez csatlakozó rekultivált bányamedrek növelhetnék a 

lecsökkent hullámtéri élőhelyi diverzitást. 

 

Az országos ökológiai hálózat övezetinek rendszeres felülvizsgálatát az adott terület aktuális természeti 

állapotra tekintettel végzi el a KNPI. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. számú melléklete alapján a települési önkormányzatok esetében a 

településrendezési eszközök tervezéséhez az ökológiai hálózat lehatárolására vonatkozó aktuális 

adatszolgáltatás teljesítése a területileg illetékes nemzeti park igazgatóság feladata. A helyi, megyei és 

országos szintű térségi övezetek lehatárolása az MTrT 22-23. § alapján eltérhet. Az adott területre vonatkozó 

részletszintű szabályozás települési szinten kerül meghatározásra, így az övezeti lehatárolásokra vonatkozó 

korlátozások is az adott településre vonatkozó rendezési eszközök szintjén hatályosulnak. 

 

Fentieket figyelembe véve javasoljuk, hogy az ügyfél részéről mihamarabb kezdeményezésre kerüljön 

Szalkszentmárton rendezési eszközeinek módosítása. 

 

Igazgatóságunk jelen nyilatkozatot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. § alapján adta ki.” 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁLT/183-4/2021. számú levelében foglaltak szerint 

Szalkszentmárton Község Jegyzője tájékoztatta a folyamatban lévő településrendezési eszközök 

felülvizsgálatával és módosításával megbízott tervezőt. 

A KAVICS-KER Kft. képviseletében a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.2021. február 18. napján a 

környezetvédelmi hatósághoz küldött beadványa mellékleteként megküldte Szalkszentmárton Község 

Jegyzőjének 2021. február 16. napján kelt, alábbi tartalmú levelét: 

„A polgármester úr részére megküldött nyilatkozat alapján melynek készítője a Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatósága a címzett pedig a Bács-Kiskun Megyei Kormány hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya az alábbiakról tájékoztatom. Az 

ÁLT/183-4/2021 iktatószámú levelet továbbítottuk a településrendezési eszközök folyamatban lévő 

felülvizsgálatával és módosításával megbízott tervező felé azzal, hogy a benne foglaltak szerint a nevezett 

ingatlanokon bányászati tevékenység végzésére mód legyen. 

A településrendezési terv teljes körű felülvizsgálatában és módosításában a Községi Önkormányzat KAVICS 

KÉR Kft. Szalkszentmárton II. bányatelek I., II. és III. ütemben megvalósítandó bővítése érdekében az 

ökológiai hálózat határvonalának módosítását kezdeményezi. Ennek jogi lehetőségét Magyarország és egyes 

kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 22-23. §-i figyelembevételével 

a KNP Igazgatóság ÁLT/183-4/2021. iktatószámú levelében foglaltak megteremtik. 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.” 

 

A BK/KTF/00426-38/2021. és BK/KTF/00426-43/2021. számú levelekkel a környezetvédelmi hatóség 

ismételten megkereste a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot, amely ÁLT/183-11/2021. számon a 

következő kezelői nyilatkozatot tette: 

„A környezeti hatástanulmány és a mellékletét képező részletes helyszínrajz alapján a tervezett bővítés által 

érintett ingatlanok Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (VIII.9.) számú 

határozatának értelmében, figyelemmel a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban MTrT) 22-23. §-ra, Szalkszentmárton helyi 

településrendezési eszközeiben az Országos Ökológiai Hálózat pufferterületének övezetébe soroltak. A tárgyi 
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településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos eljárásban a KNPI a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. számú mellékletének 

5. pontja, valamint a 37. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja, illetve a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 37. 

§ d) pontja alapján, mint véleményező szerv vett részt. A településrendezési eszközök módosításával 

kapcsolatos eljárásban a KNPI által ÁLT/183-4/2021 iktatószámon kiadott természetvédelmi kezelői 

nyilatkozatra való tekintettel a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. a tervezett bővítés területén található 

magterület kivonásáról szóló megalapozó javaslatot készített. Igazgatóságunk a megalapozó javaslatot 

figyelembe véve az Országos Ökológiai hálózat határainak módosítását elfogadhatónak tartotta, ami alapján 

a módosított lehatárolás a szerkezeti tervben is rögzítésre került. 

 

Fentiekre figyelemmel a KNPI álláspontja szerint a tervezett bányabővítés az alábbi kikötések betartása 

mellett természetvédelmi érdeket nem sért: 

 

1. A Szalkszentmárton 0373/6 és 0374/1 hrsz-ú ingatlanok területéről több száz töves ligeti csillagvirág 

(Scilla vindobonensis) és több tíz töves kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis) előfordulási adatával 

rendelkezünk, amire a környezeti hatástanulmány nem tér ki. Amennyiben a bányaterület bővítésére kerül sor 

a jelen vagy újabb eljárás eredményeként, úgy a védett növények áttelepítéséről gondoskodni kell (mindkét 

faj esetében az áttelepítés érdemi eredménnyel végezhető el). Az áttelepítés helyszínéül javasolható a 

környező, megmaradó erdőterületek valamelyike 

 

2. A 0361/10 hrsz.-on meghagyott, folyosószerű meder 0371/3 hrsz-ú ingatlannal határos nyugati 

partélén intenzív hódtevékenység látható, ezt az élőhelyrészt évek óta birtokba vették a hódok. Javasoljuk 

rögzíteni, hogy a felhagyott bánya feltöltésekor a hódok által elfoglalt élőhelyek kímélete szükséges. 

 

3. A tájrendezési fejezet 0361/10 hrsz-ú ingatlan esetében feltöltést javasol, ami jelenleg is zajlik, 

azonban szeretnénk kiemelni, hogy a tárgyi ingatlan Ny-i sávja és a 0361/18 hrsz-ú ingatlan teljes 

területének mederként történő meghagyása maradjon meg, biztosítva a kapcsolatot a Dunával. A 

dokumentáció hivatkozik erre a kitételre, mint a 71277-2-21/2014. számú környezetvédelmi engedély 

előírása, de a tanulmány kissé megtévesztő módon úgy is értelmezhető, hogy a szakértő a feltöltésre tesz 

javaslatot. 

 

4. A KNPI a jelenlegi bánya működési engedélyével kapcsolatban 2014-ben tett természetvédelmi kezelői 

javaslatot, ami részben átfed a tájrendezési fejezetben foglaltakkal. Előírásként a 3. pontban részletezettekkel 

összhangban, a korábbi környezetvédelmi engedélyben foglaltak ismételt rögzítését javaslunk a következők 

szerint: 

5.  

- A felhagyást követően a tájrendezés során következő területek ne kerüljenek feltöltésre, maradjanak meg 

jelenlegi, felszíni vízzel borított állapotukban: a Szalkszentmárton 0373/5 hrsz.-ú ingatlan, továbbá a 

0361/10 hrsz.-ú ingatlan nyugati szélén, annak teljes hosszán egy akkora medersáv, amely (a legközelebbi 

rendszeres észlelési pontra értelmezett) évtizedes átlagos dunai vízszintnél 20 m széles felszíni víztükröt 

biztosít. A rendelkezésre álló legfrissebb adatok szerint ezek a mederrészek jelenleg már - tekintettel a 

kialakításuk óta bekövetkezett feliszapolódásra - természetes mellékágakra emlékeztető vízmélységgel 

rendelkeznek, és a természeti értéket képviselő dunai halközösség nem erősen reofil fajai számára (beleértve 

a közösségi jelentőségű, illetve védett fajokat) megfelelő élőhelyet jelentenek. 

 

- Javasoljuk, hogy az érintett bányatelken a jelenlegi bányamedertől keletre és délre kialakítani tervezett 

új bányamedrek rekultivációs tervei természetközeli állapotú vizes élőhelyként történő felhagyást 

irányozzanak elő, illetve csak így kaphassanak környezetvédelmi engedélyt. A kérelmező ügyfél jelen 

eljárásban tegyen a rekultivációs terv előbbiek szerinti tartalmára vonatkozó szándéknyilatkozatot, illetve 

kötelezettségvállalást. Az új bányató-medrekben annyi meddőanyag elhelyezhető a jövőben, ami a 

természetközeli medermorfológia kialakítását segíti. 

 

- Javasoljuk továbbá, hogy a tájrendezés/rekultiváció során a természetvédelmi kezelővel egyeztetett 

módon a felhagyott meddőből, a jelenleg feltöltés alatt álló bányató É-i részen, az ún. FOKA-öbölben 

kerüljön kialakításra egy minimum 20 méter széles és 50 méter hosszú anyagdepó, amelynek a megmaradó 
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vízfelület felé eső felén egy (lehetőség szerint K-Nyi irányú) minimum 2 méter magas partfalat szükséges 

kialakítani, ami alkalmas lehet partifecskék, esetlegesen gyurgyalagok költésére. A depót lehetőség szerint 

úgy kell kialakítani, hogy a nehézgépek felvonulási útvonalától legalább 10 méteres távolságban legyen. A 

partfalat a Duna vízjárását figyelembe véve úgy kell kialakítani, hogy magas vízállás, illetve kisebb áradás 

esetén se jelenthessen csapda helyzetet a madarak számára, ezért a partfal meredek rézsűjét a jelenlegi 

terepszinttől magasabban, megközelítőleg 95-97 mBf között szükséges kialakítani. A depó felszínén az 

inváziós növények és fásszárúak ellen kaszálással védekezni szükséges, illetve a partfalat évről évre, az 

aktuális fészkelési időszak kezdete előtt újra fészkelésre alkalmassá kell tenni (az előző évi költőüregek 

lenyesésével újból meredek rézsűt kell kialakítani). Amennyiben a depó szélessége 5 méter alá csökken, úgy 

azt az eredeti paramétereknek megfelelően újra kell építeni. 

 

Igazgatóságunk jelen nyilatkozatot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. § alapján adta ki.” 

 

Valamennyi rendelkezésre álló információt áttekintve a tervezett beruházás a rendelkező részben tett 

előírások betartásával várhatóan nem okoz jelentős kedvezőtlen hatást a természeti környezetben, 

természetvédelmi érdekekkel nem ellentétes, ezáltal engedélyezhető a beruházás.  

 

A rendelkező részben tett előírások jogszabályi alapjai a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 

(a továbbiakban: Tvt.) alapján: 

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

élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. 

 16. § (1) bekezdés szerint a mező-, erdő-, nád-, hal-, vadgazdálkodás (a továbbiakban: gazdálkodás) 

során biztosítani kell a fenntartható használatot, ami magában foglalja a tartamosságot, a 

természetkímélő módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét. 

 16. § (2) bekezdés szerint a gazdálkodást a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a 

természetes élővilág maradandó károsodása, a védett élő szervezetek, életközösségek tömeges 

pusztulása, biológiai sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni. 

 17. § (1) bekezdés szerint a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek 

élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti 

értékek és területek kíméletével kell végezni. 

 17. § (2) bekezdés szerint a természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely 

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

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

elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása. 

 42. § (2) bekezdése alapján gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások 

fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás 

megőrzéséről.  

 43. §. (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, 

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

, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 

 

Az előírt természetvédelmi engedély jogszabályi alapja: 

A Tvt. 42. § (3) bekezdése szerint a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett növényfaj: 

a) egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtéséhez; 

b) egyedének birtokban tartásához, adásvételéhez, cseréjéhez, kertekbe, botanikus kertekbe 

történő telepítéséhez; 

e) egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, termesztésbe vonásához; 

 

* 

 

A környezeti hatásvizsgálati eljárás kereteit, tartalmát a Jat. 15. §-a, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. 

§ - 6/A. §-a, 10. § (6a) bekezdése, valamint a fennállt veszélyhelyzetre való tekintettel, a 570/2020. (XII. 9.) 

Korm. rendelet határozta meg. 

A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményeit a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a 6. 

számú melléklete tartalmazza. 
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A környezeti hatástanulmány megfelel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében 

általános foglalt tartalmi követelményeknek. 

 

A fentieknek megfelelően a környezetvédelmi hatóság bevonva az eljárásba a szakhatóságokat, a szakkérdés 

vizsgálatában érintett hatóságokat, a nyilvánosságot, részletesen megvizsgálta a tervezett tevékenység 

engedélyezhetőségét, illetve a rendelkező részben a szükséges előírásokat megtette, különös tekintettel azon 

intézkedéseket, melyek a jelentős kedvezőtlen környezeti hatások elkerülésére, megelőzésére vagy 

csökkentésére, és - ha lehetséges - kiegyenlítésére vonatkoznak és eszerint hozta meg az eljárást lezáró 

döntését. 

 

Fentiekre alapján lefolytatott eljárás - a környezetvédelmi hatóság által folytatott szakmai vizsgálatok 

eredménye, a szakhatóságok állásfoglalásai, az eljárás során megkeresettek nyilatkozatai, a nyilvánosság 

bevonása alapján a környezetvédelmi engedély kiadását kizáró ok nem merült fel.  

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11/B. §-a értelmében a környezetvédelmi hatóság a tevékenység 

engedélynek megfelelő megvalósítását, illetve a környezetre gyakorolt jelentős kedvezőtlen hatások 

elkerülése, megelőzése, csökkentése vagy kiegyenlítése érdekében szükséges intézkedések végrehajtását - az 

e rendeletben, valamint az egyes környezeti elemekre és tényezőkre vonatkozó szabályozásban foglalt 

előírások szerint, szükség szerint hatósági ellenőrzéssel - figyelemmel kíséri. 

 

A határozatot a fent hivatkozottakra tekintettel, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése és 

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi lIII. törvény 71. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján hoztam meg, továbbá tekintettel arra, hogy a Szalkszentmárton II.–kavics védnevű bányatelekre 

vonatkozóan a KAVICS-KER Kft. a Szalkszentmárton II.–kavics védnevű bányatelekre vonatkozóan BK-

05/KTF/00740-1/2018. számon (KTFO-azonosító: 71277-7-12/2018.) érvényes környezetvédelmi működési 

engedéllyel rendelkezik, rendelkezetem arról, hogy jelen engedély véglegessé válásával a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala által BK-05/KTF/00740-1/2018. számon (KTFO-

azonosító: 71277-7-12/2018.) kiadott környezetvédelmi működési engedély érvényét veszti. 

 

A környezetvédelmi engedély a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés a) pontja szerint 

tartalmazza azokat az előírásokat, amelyek a jelentős kedvezőtlen környezeti hatások elkerülésére, 

csökkentésére - és ha lehetséges - megszüntetésére vonatkoznak, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet 10. § (4) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában foglaltakat. 

 

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, 

szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

Az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő 

kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a 

hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja. 

A hiánypótlási felhívás közlésétől a teljesítéséig terjedő időtartam (mint a kérelmező késedelme, mulasztása) 

az ügyintézési határidőbe nem számít be. 

Az Ákr. 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(4) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint Ákr. 50. § (5) bekezdése és 52. § (1) bekezdése alapján 

a környezetvédelmi hatóság a döntését ügyintézési határidőn belül hozta meg és annak közléséről is 

gondoskodott. 

 

Döntés formáját az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (4) bekezdése, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdése és a 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet határozza meg. 

 

Az engedély érvényességi idejét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja és a 

(2) bekezdés alapján határoztam meg. 

 

Az engedély érvényességi idejének lejáratára vonatkozó rendelkezés a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

11. § (3) bekezdésén alapul. 

 

Felhívom a figyelmet az alábbiakra: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 72. §-a értelmében a 
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környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt visszavonja, ha a véglegessé válástól számított öt 

éven belül a tevékenységet, illetve az ahhoz szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg, vagy 

ha a jogosult nyilatkozik arról, hogy a környezetvédelmi engedéllyel nem kíván élni, továbbá akkor is, ha az 

engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak. 

 

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a 

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

Az eljárás során megkeresett szakhatóságok állásfoglalásait az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a 

határozatba. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) 

bekezdése rendelkezik. 

 

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást. 

 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltakon alapul. 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a 

bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 

CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg. 

 

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja 

szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. 

 

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg. 

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi 

illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam 

tájékoztatást. 

A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit a 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése határozza meg. 

 

A környezetvádelmi hatóság jelen határozat teljes szövegét a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése 

értelmében – annak véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi. 

 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap. 

 

A környezetvádelmi hatóság a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján ezen 

döntését külön levéllel megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat 

jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. 

 

A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján az ügyben megkeresett szakhatóságok, továbbá a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, 

valamint a megkeresett hatóságok részére is megküldöm. 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 
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A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. § (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 az Ákr. 16. § (5) 

bekezdésére tekintettel járt el. 

 

Kecskemét, 2022. szeptember 8. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. KAVICS KER Kft. (2400 Dunaújváros, Siklói út 1.)  11112181#cegkapu 

2. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. (1028 Budapest, Muhar utca 54.)  13005098#cegkapu 

3. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.)  HKP 

4. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi István utca 2/c.)  HKP 

5. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi út 41.)                                          HKP 

6. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

(6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)                             HKP 

7. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavádelmi Hatósági Osztály  

(1081 Budapest, Dologház u. 1.)                                                                                                        HKP 

8. Szalkszentmárton Község Jegyzője  

(6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2.) - külön levéllel, kifüggesztésre                                                    HKP 

9. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

10.  BKMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

(6000 Kecskemét, Halasi út 36.)                                                                                                             HKP                                                                                                                             

11. BKMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (6000 Kecskemét, József Attila u. 2.)                      HKP                          

12. BKMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 8. 

(6090 Kunszentmiklós, Wesselényi u. 6.)                                HKP 

13. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                                     HKP 

14. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  

 Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.)                                      HKP                                        

15. Hatósági Nyilvántartás 

16. Irattár 

 

Kovács Ernő 

főispán 

 nevében és megbízásából: 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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