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határozat 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 

A Kavics - Ker Kft. (2400 Dunaújváros, Béke tér 3., KÜJ: 100410356, KTJ: 100 286 372)  – továbbiakban 

engedélyes – részére Szalkszentmárton 0375 hrsz-ú ingatlanon a Szalkszentmárton II. – kavics bányaüzem 

bővítése (10 ha-nál nagyobb méretű erdőterület nem termőföld céljára történő igénybevétele) tárgyában – 

benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hatóságunk által a 71277-6-15/2017.  számon kiadott 

határozatot  az alábbiak szerint – hivatalból – módosítom, és a határozatot egységes szerkezetben az 

alábbiak szerint adom ki: 

 

A Kavics - Ker Kft. (2400 Dunaújváros, Béke tér 3., KÜJ: 100410356, KTJ: 100 286 372) által 2016. 

november 11-én – Szalkszentmárton 0375 hrsz-ú ingatlanon a Szalkszentmárton II. – kavics bányaüzem 

bővítése (10 ha-nál nagyobb méretű erdőterület nem termőföld céljára történő igénybevétele) tárgyában – 

benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység 

megvalósulása esetén, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. sz. mellékletének 

7. a) pontja – Erdő igénybevétele (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) a) nem termőföldként 

való további hasznosítás esetében 10 ha-tól – szerint minősül, nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, 

ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni. 

 

A R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint, a tevékenység csak az érintett bányára kiadott – a 

71277-6-15/2017. számú határozattal módosított 71277-2-21/2014. számú – környezetvédelmi engedély 

módosítását követően kezdhető meg. 
 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

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

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

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 
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tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, 

a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az 

emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

 A tervezett tevékenység megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat 

(hatásvizsgálat) lefolytatását. 

 A bővítés és az üzemeltetés alatt „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vizílétesítmények védelméről” szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltakat maradéktalanul 

be kell tartani. 

 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

 A tervezett beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint védett vagy nyilvántartott örökségi elemet 

nem érint így az engedély kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi szempontú feltételt nem teszek. 

 

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

 

 Az előzetes dokumentációban foglaltakat talajvédelmi szempontból elfogadom, a beruházás 

megvalósulása várhatóan nincs jelentős hatással a környező termőföldek minőségére, talajvédelmi 

szempontból megvalósítható. 

 

4.  a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek vizsgálata: 

 

 A Szalkszentmárton 0370 hrsz-ú ingatlan művelési ága: út, Szalkszentmárton 0374/1 hrsz-ú ingatlan 

művelési ága: saját használatú út, a Szalkszentmárton 0362/29 hrsz-ú ingatlan művelési ága: kivett 

kavicsbánya és töltés. A Szalkszentmárton 0370, 0374/1, 0362/29 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 

nem kell eljárást lefolytatni, mert már a termőföld máscélú hasznosítása megtörtént. 

 A Szalkszentmárton 0375 hrsz-ú ingatlan művelési ága erdő, területe 13,6239 Ha. „A termőföld 

védelméről szóló” 2007. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: Tftv.) 9. § (1) termőföld más célú 

hasznosításának minősül a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a 

termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná 

válik; mivel a termőföld meghatározása nem vonatkozik az erdő területre, így illetékesség hiányában 

szakkérdésbeni állásfoglalás kiadására nincs lehetősége Hivatalomnak.  

 

5. a) Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata. b) ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység 

erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétel 

engedélyezhetőségének a vizsgálata: 

 

 A tevékenység megkezdése előtt az alábbi érintett erdők szükséges része igénybevételének „az 

erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló” 2009. évi XXXVII. törvény (a 

továbbiakban: Evt.) 78. § (2) bekezdése szerinti engedélyezése ügyében a kérelmezőnek a 153/2009. 

(XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 54. § (1) bekezdésében felsorolt mellékletek 

benyújtásával külön eljárást kell kezdeményeznie az erdészeti hatóságnál. 

 

Település Helyrajzi szám, alrészlet Erdőtervi jel 

Szalkszentmárton 0375 4 B 
 

 

 A környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását az erdőkre gyakorolt hatások tekintetében hatóságunk 

nem tartja szükségesnek. 

 

6. bányászati szakkérdésben, így különösen az adott építmény létesítésének és tevékenység 

végzésének a földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani 

közeg védelme szempontjából: 

 

 Bányászati szempontú előírást nem teszek. 
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A hatóságunk által 71277-6-15/2017. számon kiadott határozatot visszavonom. 

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

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

Kecskeméti Járási Hivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két 

példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. 

 

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett  szolgáltatási 

díjtétel 50 %-a, azaz 125 000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

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

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

feltüntetni jelen határozat számát. 

 

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

fel. 

 

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

emelkedik. 

 

 I N D O K O L Á S 

 

A Kavics - Ker Kft. 2016. november 11-én a Szalkszentmárton 0375 hrsz-ú ingatlanon a Szalkszentmárton 

II. – kavics bányaüzem bővítése tárgyában a R. szerinti előzetes vizsgálati kérelmet nyújtott be hatóságunk 

jogelődjéhez, a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, és kérte az eljárás lefolytatását.  

 

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 

felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése szerint a megyei kormányhivatal által másik megyére (ide nem értve a 

fővárost) kiterjedő illetékesség szerint ellátott környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörei, 

valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a közfeladat átvevője 2017. január 1-jével azon 

megyei kormányhivatal, amelyre a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei 

kormányhivatal illetékessége korábban kiterjedt. 

 

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

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

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Szalkszentmárton település 

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

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője 

Név:     ENVIREX Környezetvédelmi Kft.  

Székhely:    8227 Felsőörs, Bárókert u. 7. 

 

Felülvizsgálat végzésére  

jogosító engedély száma:   Piller Péter 19-0774. 

Sz-040/2009.-SZTV 

SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3., SZKV-1.4. 

Miklós Melinda 

1379/2011. 

SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3., SZKV-1.4. 

 

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak. 

 

Az engedélyes adatai 

Teljes név:    Kavics-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

A cég székhelye:    2400 Dunaújváros, Béke tér 3. 
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Cégjegyzékszám:    Cg. 07 09 003378 

Adószám:     11112181207 

A tevékenység TEÁOR száma:  0812. Kavics-, homok-, agyagbányászat 

Az engedélyes KÜJ száma:  100 410 356 

KTJ szám:  100 286 372 

 

Bányára vonatkozó adatok 

Szalkszentmárton II. – kavics védnevű  

bányatelek területe: 123,12 ha (Szalkszentmárton, 0361/6,8,10,15,16; 0362/5-9, 17, 24-

27; 0362/23; 0369/17, 19; 0370, 0375, 0376, 0377, 0371/5, 0373/5-

6, 0374/1, 0380/1, 0381/1 hrsz.) 

A bányatelek alaplapja:   +78,4 mBf 

A bányatelek fedőlapja:   +97,8 mBf 

Kitermelhető ásványvagyon 

a teljes területen:   6,2 millió m
3
 

Éves kitermelés:   400.000 m
3
/év, 1600 m

3
/nap 

Üzemidő:      7
00

-19
00 

között, napi 8 órában 

Környezetvédelmi engedéllyel 

rendelkező területrész mérete:   59,81 ha 

A jelen vizsgálat tárgyát képező 

bővítéssel érintett terület mérete:  13,72 ha  

Bővítéssel érintett terület helye: Szalkszentmárton, 0370, 0374/1, 0375, 0362/29 hrsz. (összesen: 

13,72 ha) 

A bővítéssel érintett terület  

nyersanyagkészlete:   ~1 500 000 m
3 

 

Előzmények 

A Kavics-Ker Kft. az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által 71277-

2-21/2014. számon kiadott, és a 71277-2-37/2015. számú határozattal módosított környezetvédelmi engedély 

birtokában végzi a „Szalkszentmárton II.-kavics” bányatelek területen belül a bányászati tevékenységet. A 

környezetvédelmi engedély 2024. év augusztus 12. napjáig érvényes és jelenleg a bányatelek 59,81 ha-os 

részterületét fedi le. 

A művelhető terület bányászati célú igénybevétele >90 %-ig megtörtént, ezért a bányászati tevékenység 

hosszú távú fenntarthatósága érdekében a bányavállalkozó a bányaüzem bővítését tervezi. 

A bővítés DK-i irányba történik, a bővítés mértéke 13,72 ha, amely részben erdővel borított, erdő művelési 

ágú ingatlant érint. 

 

Beruházás célja 

Megfelelő minőségű kavics (kódsz.: 1460) és meddő (kódsz.: 2312) kitermelése, lakossági felhasználásra és 

közlekedésfejlesztési  alapanyaghoz. 
 

Tervezett beruházás 

A „Szalkszentmárton II.-kavics” nevű bányatelek terület a Szalkszentmárton belterületi határától Ny-ra, 2700 

m távolságra, Cseger-hát dűlő területén helyezkedik el, amely a Duna szalkszentmártoni ártéri öblözetének 

része. Ezt É-ról és Ny-ról a korábbi bányászati műveletek során létrejött bányató, D-ről és K-ről a Körtélyes 

dűlő tölgy-kőris erdeje határolja. A bővítendő területre a Szalk-Tassi nyári gátat kívánják áthelyezni, mely 

lecsökkenti a ténylegesen bányászati célra igénybe vehető területet. 

A bővítési terület jelenleg részben erdővel borított, erdőművelési ágú ingatlant érint. Az erdő letermelését 

(döntés, gallyazás, letermelt faállomány betakarítása, kituskózás, elszállítás) a KEFAG Zrt. fogja elvégezni, 

aki a területet a bányavállalkozó részére fa- és tuskómentes állapotban adja át. A fakitermelés nagyobb 

részben motoros kézi munkaeszközökkel (hagyományos kézi motorfűrészes technológia), kisebb részben 

fakitermelő gépekkel történik. 

 

A tervezett beruházás ütemezése 

A használat megkezdésének várható időpontja:   2018.  

A kitermelésnek várható időtartama:    4 év 

A használat befejezésének várható időpontja:   2022.  
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A tevékenység a R. 3. sz. melléklet 7. a) pontja – Erdő igénybevétele (amennyiben nem tartozik az 1. számú 

mellékletbe) a) nem termőföldként való további hasznosítás esetében 10 ha-tól –szerint minősül, ezért a 

környezetvédelmi hatóság döntésétől függő, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e. 

 

A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és 

az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. 

 

Hatóságunk a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján 2016. november 21. napjától 

közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából 

– megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Szalkszentmártoni 

Polgármesteri Hivatalban 2016. november 23. napjától 2016. december 9. napjáig közzétételre került, 

mellyel kapcsolatosan észrevétel – a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal által 2017. január 6-án 

megküldött tájékoztatás szerint – nem érkezett. 

 

Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 
A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a fenti feltétel teljesülése esetén 
közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. 
Szakmai álláspontomat „A környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről” szóló 71/2015. (III. 30.) Koma. rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, és az 
5. sz. melléklet I. táblázat B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, az „Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 
valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. 
§ (2) bekezdésében és a „a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított illetékességgel 
adtam ki. 
 

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

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

 
Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a bővítéssel érintett terület közvetlen környezetében intenzív, több 
korszakot magába foglaló régészeti lelőhely található, melynek kiterjedése jelenleg nem ismert, ezért a 
további tervezés, illetve a kitermelés vonatkozásában fokozottan számítani kell régészeti jelenségek 
előkerülésére. 
Amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a régészeti örökség 
védelme érdekében „a kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: 
Kötv.) 24. §-a alapján a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a 
kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, az illetékes jegyző útján a feltárásra 
jogosult intézményi értesíteni, és a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárásra 
jogosult intézmény (Kecskeméti Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1.) intézkedéséig 
gondoskodni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi 
bírság kiszabását vonja maga után. 
 
Hatóságom illetékességét „a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról” 
szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 3. § a) pontja, 65/A. §, illetve 1. mellékletének 2. pontja 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) bekezdés, illetve 5. 
melléklet I. táblázatban foglaltak alapján vizsgáltam, eljárásomban a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 64. §-
ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe. 
 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

A szakkérdés vizsgálata a megkeresés, az elektronikusan rendelkezésre bocsátott előzetes vizsgálati 

dokumentáció (készítette: Envirex Környezetvédelmi Kft. 8227 Felsőörs, Bárókért u.7; tervszám: EV-1617, 
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készült: 2016.11.08) valamint „a termőföld védelméről” szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43. § (1) és (3) 

bekezdése, 48. § (2) előírásai alapján történt. 

 

A megyei kormányhivatal talajvédelmi hatósági jogkörét „a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 

feladatainak meghatározásáról” szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése állapítja meg. 

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a 71/2015. (III. 30) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés 5. 

melléklet I. táblázat, tartalmazza. 

 

4. A termőföld mennyiségi védelmének követelményei vizsgálatának indokolása: 

 

A beruházással érintett ingatlanok: Szalkszentmárton 0370, 0374/1, 0362/29 0375 Hrsz-ok.  

Jelen szakmai állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) illetve az 5. melléklet 1. 

táblázat B. oszlopában meghatározottak szerint adtam meg. 

 

A járási hivatal hatáskörét „a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, 

illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól” szóló 373/2014. (XII. 

31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, valamint 7. § (1) bekezdése, míg illetékességét a 373/2014. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja alapozza meg. 

 

5. Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

A megküldött dokumentációt megvizsgáltam, kidolgozottságát részletezettségét megfelelőnek találtam. 

Megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység a környező erdőterületekre nincs káros hatással, azonban 

erdőterület igénybevételével jár, ezért a jelzett feltétel előírása szükséges. 

 

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 fővárosi és megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről” szóló 68/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 12. § (1) 

bekezdése, 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete szerint állapítottam meg. 

 

6. A bányászati szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

A Bányafelügyelet a beküldött dokumentációkból megállapította, hogy a tervezési területen a 

„Szalkszentmárton II.- homok, kavics” védnevű bányatelek bővítését tervezik. 

 

A benyújtott dokumentációban a földtani környezet leírása részletesen kidolgozott, a tervezett tevékenység 

földtani környezetre gyakorolt hatása részletesen bemutatott. 

 

A benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység hatása a földtani környezetre elfogadható, a földtani 

környezet védelmét szolgáló pontjai elégségesek. 

 

A Bányafelügyelet „a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

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

I.8. pontja alapján adta meg a bányászati szakkérdésre vonatkozó szakvéleményét. 

 

A Bányafelügyelet tárgybeli ügyben való illetékességét „a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról” szóló 

267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § és 1. számú melléklete állapítja meg. 

 

* 

 

A szakhatóságot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2016. 

november 21-én. 

  

A tértivevény szerint a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, a 2016. november 18-án kelt, CSZ/01/16003-5/2016. számú 

megkeresésünket 2016. november 23-án átvette, azonban a szakhatósági állásfoglalást a mai napig nem adta 
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meg, így a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

(a továbbiakban: Ket.) 71. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szakhatósági hozzájárulást megadottnak 

tekintem. 

 

 

* 

 

Várható környezeti hatások: 

 

Földtani közeg 

A bányászati tevékenység során a termőtalajt letakarítják, melyet átmeneti deponálást követően ismét 

felhasználják tájrendezés során, vagy értékesítés céljából. 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. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás 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. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A bánya üzemeltetése során kitermelt ásványi anyag nem válik hulladékká. A tevékenység során keletkező 

hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodnak. 

A bánya területén dolgozó dízelmotoros munkagépek üzemanyaggal való feltöltése és karbantartása nem a 

fenti bányaterületen, hanem a Kavics-Ker Kft. dunaújvárosi telephelyén történik. A keletkező veszélyes 

hulladékokat zárt gyűjtőedényben tárolják, majd elszállításra átadják az erre jogosult szervezetnek. 

Amennyiben a gépek karbantartására valamilyen okból a bányatelek területén kerülne sor, úgy az annak 

során keletkező hulladékokat 200 literes fémhordóba gyűjtik össze, amelyet napi rendszerességgel a 

bányatelken kívüli telephelyre szállítanak.  

A Kavics-Ker Kft. dunaújvárosi telephelyén a gépek üzemeltetéséből származó hulladékokat 6*3 m
2
 

alapterületű, betonozott aljzatra helyezett előre gyártott betongarázsban gyűjtik. A folyadékzáró betonaljzat 

alatt kavicsból készített szivárgó ágyazat került kialakításra. A hulladékok gyűjtése csapadéktól elzárt, 

zárható, folyadékzáró aljzatú helyen történik. A gyűjtőhelyen belül a hulladékok gyűjtését 200 literes 

fémhordókban végzik. 

A bányaterületen dolgozók települési hulladékát zárt hulladékgyűjtőben gyűjtik össze, melynek kezelését az 

üzemeltető engedéllyel rendelkező kezelővel végezteti el. 

 

Levegővédelem 

A munkagépek és szállítójárművek, mint mozgó légszennyező források mozgását a porszennyezésen felül, a 

kipufogógázok (a dízelolaj elégetése révén keletkező SO2, elégetlen CH, CO, NOx, szilárd légszennyező 

anyag) által okozott többlet-légszennyezettség fogja jellemezni. A munkagépek által kibocsátott 

légszennyező anyagok a levegő minőségére feltehetően csekély hatással bírnak. 

A „Szalkszentmárton II.-kavics” nevű bányatelken belüli bányaüzem bővítési területén a letakarítás, 

fedőréteg eltávolítás illetve haszonanyag kitermelés elsősorban diffúz kiporzást okoz. A dokumentációban 

leírtak szerint a fenti munkafolyamatokat végző munkagépek a levegő szennyezettségét kimutathatóan nem 

növelik, mivel a kavics kitermelése, mozgatása talajnedves állapotban történik. A kavics kitermelés 

egyidejűleg nem a teljes területen, hanem csak a bánya egy bizonyos pontján történik, azaz egy adott 

területen a kavics kitermelés a bánya működési időtartama alatt nem folyamatos. A bányászati tevékenység 

levegővédelmi hatásterülete – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. alapján 

– a vizsgált terület mezsgyéjétől számított 245 m sugarú környezet, ezen távolságon belül védendő 

létesítmény nem található. A bánya telken belül létesülő új kitermelési terület a bánya termelési kapacitását 

nem növeli. A tehergépjármű forgalom környezeti hatásai várhatóan nem változnak az eddigiekhez képest. A 
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szállítást végző gépjárművek kipufogó gáza a levegőminőségében kimutatható változást várhatóan nem 

eredményez. 

 

A tevékenység a bányatelek környezetére, levegővédelmi szempontból számottevő kockázatot várhatóan 

nem jelent, a szervezési és technikai intézkedések betartása mellett. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

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

rendelet hatálya alá tartozik.  

A bányatelek Szalkszentmárton külterületén található, amelyet a 0375 hrsz. alatti ingatlannal kíván bővíteni. 

A legközelebbi védendő épületek 1500 méternél távolabb, DNy-i irányban a Szent Pantaleon Kórház és 

lakóházak, nagyvárosias lakóterület övezetben (Ln).  

A telephelyen munkavégzés csak a zajszempontú nappali időszakban (6-22h) történik. A bányaüzem 

bővítése a közlekedésből eredő zajkibocsátást nem növeli. A letakarítást, kitermelést, tájrendezést végző 

munkagépek zajhatása összesítve érvényesül. A tevékenység végzése során a következő gépekkel, mint 

zajforrásokkal lehet számolni: lánctalpas tolólapos dózer, forgó felsővázas kotró, vedersoros úszó kotró (2 

db), valamint a szállítást végző teherautók (2 db). 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephelyen folytatott üzemszerű 

tevékenység okozta zajterhelés a legközelebbi védendő ingatlanoknál a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklet 1. pontja 

alapján meghatározott határértékeket nem éri el. A dokumentációban leírt, számításokkal megállapított 

hatásterületen nincs védendő épület és védett terület. 

 

Táj- és természetvédelem 

A terv szerinti bővítés a Szalkszentmárton, külterület 0375 hrsz.-ú ingatlant érinti. 

A szóban forgó ingatlan védett természeti területnek, illetve Natura 2000 területnek nem képezi részét, 

azonban a letermelést követően közvetlen összeköttetésben állna a Duna folyammal, melynek érintett 

szakasza a Duna és ártere (kódszáma: HUDI20034) elnevezésű Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési 

Terület részeként a Natura 2000 hálózatba tartozik.  

 

Továbbá az érintett ingatlan a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság nyilvántartásában természeti 

(természetközeli állapotú) területként szerepel, illetve a letermelést követően a Duna folyam nagyvízi 

medrében helyezkedne el. 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 6. § (1) 

bekezdése alapján a nagyvízi meder területe természeti területnek minősül. 

 

Fenti indokok alapján a természetvédelmi hatóság 71277-6-13/2016. számú levelével megkereste a 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: KNPI), hogy nyilatkozzon a tervezett bővítéssel 

kapcsolatosan. A KNPI 2016. december 19-én kelt 3228-2/2016. számú levelében a következő nyilakozatot 

adta. 

 

„A vizsgálati dokumentációban jelölt Szalkszentmárton II.-kavics bányatelek bővítési területe az országos 

ökológiai hálózatnak magterületként része. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság jelenleg rendelkezésre 

álló adatai alapján nem kizárt jelentősebb természeti értékek előfordulása az érintett erdőterületen, és a 

tervezett tevékenység élővilágra gyakorolt jelentős hatása. Egy középkorú, NÖH magterület részét képező, 

keményfás ligeterdő jellegű élőhelyen az Igazgatóság megítélése szerint nem elegendő potenciális fészkelő 

madárfaunát ismertetni, illetve az élőhely tulajdonságaiból következtetni a természeti értékek előfordulására, 

ahogyan azt az előzetes vizsgálati dokumentáció tette, hanem tényleges biotikai adatgyűjtést kell végezni a 

madárfészkelési időszakban a vegetációra és a gerinces faunára vonatkozóan. Ennek érdekében részletes 

KHV előírását javasoilja az Igazgatóság. 

 

Megítélésünk szerint a tervezett tevékenység jelentős kedvezőtlen hatást gyakorol az élővilágra, a védett 

természeti értékekre, ha a KHT során fokozottan védett állat-, vagy növényfaj előfordulása, vagy 

szaporodása válik igazolttá a területen, vagy védett szervezet jelentős állománya kerül elő. A gyakoribb 

védett énekesmadarak esetében a térségben szokásosnál sűrűbb állokmány számít jelentősnek, amihez 

hasonló értékű fauna kialakulása a csereerdősítéssel létrehozott új erdei élőhelyen hosszú távon sem 
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várható. Ha jelentős kedvezőtlen hatást valószínűsít a KHT, a tervezett tevékenység területi korlátozását 

vagy teljes elutasítását fogja javasolni az Igazgatóság, a kedvezőtlen hatás mértékétől, területi 

paramétereitől függően. Ha a részletesebb felmérés után sem valószínűsíthető jelentős kedvezőtlen hatás, az 

Igazgatóság nem látja kizáró okát a bányaterület tervezett bővítésének.” 

 

Ezt követően megállapításra került, hogy a szóban forgó erdőterület véghasználatát az erdészeti hatóság 

jóváhagyta, az részben már letermelésre került, részben pedig idén tervezik a jóváhagyott terveknek 

megfelelően letermelni. Ennek indoka az volt, hogy az erdőrészlet elérte a vágásérettségi korát. 

 

A KNPI a 2016. december 19-én kelt 3228-2/2016. számú nyilatkozatát felülvizsgálva 262-2/2017. számú 

nyilatkozatában az alábbiakat állapította meg. 

 

„Igazgatóságunk korábbi, 3228-2/2016. számú nyilatkozatát a Szalkszentmárton 0375 hrsz-ú ingatlanon 

található erdő teljes területén tervezett erdőgazdálkodási tevékenység információjának hiányában adta, 

tekintettel arra, hogy az elővizsgálati dokumentáció 10. oldalán ugyan említésre kerül, hogy az érintett 

terület mintegy 30 %-án az erdő tarvágására korábban sor került, azonban a dokumentáció félreérthető 

módon – a terület bányászati célú igénybevétele esetén jelöli meg a letermelést.  

Tekintettel a Kavics-Ker Kft. 2017. január 17-én kelt megkeresésében ismertetett tevékenységre, mely szerint 

a terület erdőállománya elérte a vágásérett kort, és erdőgazdálkodási tevékenység fog bekövetkezni, 

Igazgatóságunk korábbi nyilatkozatában ismertetett indokok alapján előírt részletes KHT készítését –

természetvédelmi szempontból – nem tarja szükségesnek.” 

 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a KNPI által kért további vizsgálat már nem releváns, illetve a 

jóváhagyott erdőterv szerint végrehajtásra kerülő véghasználat miatt végre sem hajtható, ezért nem indokolt 

környezeti hatásvizsgálati dokumentáció benyújtására kötelezni az ügyfelet. 

 

Hivatalunk 2016. november 21-én – figyelemmel a Rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi 

jogsegély keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét. Szalkszentmárton 

Község Jegyzője 3658-2/2016. számú nyilatkozatában az alábbiakat állapította meg: 

 

„A Kavics-Ker Kft. által (2400 Dunaújváros, Béke tér 3.) a 0375 hrsz.-ú ingatlanon a Szalkszentmárton II. - 

kavics bányaüzem bővítése kapcsán megállapítottam, hogy az Önkormányzat 87/2013. (IV. 24.) számú Önk. 

határozatával valamint a 3/2013. ( IV. 24. ) Önk. rendeletével jóváhagyott településrendezési tervben és 

helyi építési szabályzatban foglaltakkal nem ütközik a tervezett beruházás, és helyi környezet és 

természetvédelmi értékeket nem sért.” 

 

* 

 

Hivatalunk felülvizsgálva a 1277-6-15/2017. számon kiadott határozatát, a benyújtott előzetes vizsgálati 

dokumentáció, az ügyfél által 2017. január 18-án, 71277-6-19/2017. számon iktatott levelében foglaltak és a 

KNPI 262-2/2017. számú nyilatkozata alapján megállapította, hogy a tervezett tevékenység várhatóan nem 

okoz jelentős környezeti hatást levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, földtani közeg védelmi, zaj- 

és rezgésvédelmi, valamint természet- és tájvédelmi szempontból. 

 

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

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

a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában 

kezdhető meg. 

 

A fentiek alapján hatóságunk megállapította, hogy a 71277-6-15/2017. számon kiadott határozat 

jogszabálysértő, ezért a Ket. 114. § (1) bekezdése alapján a 71277-6-15/2017. számú határozatot – annak 

átláthatóságára tekintettel – a rendelkező rész szerint egységes szerkezetben módosította. 

 

A környezetvédelmi engedély iránti kérelem benyújtásának határidejét a R. 5. § (7) bekezdése alapján 

állapítottam meg.  
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A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.  

 

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a 

megtámadott döntést hozta. 

 

Hivatalunk jelen határozatot az 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelmében – jogerőre 

emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) – 

nyilvánosan közzéteszi. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CSZ/01/16003-2/2016. számú végzésével függő hatályú 

döntést hozott, amely döntés a 71277-6-15/2017. számú határozatra tekintettel nem emelkedett jogerőre. 

 

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

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

szövegének nyilvános közzétételéről. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

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

számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg. 

  

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

 

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

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2017. március 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 

http://www.magyarorszag.hu/
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Kapják: 

1. Kavics - Ker Kft. (2400 Dunaújváros, Béke tér 3.)                                                                                   tv. 

2. ENVIREX Környezetvédelmi Kft. (8227 Felsőörs, Bárókert u. 7.)                                             tv. 

3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

    (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                                     HKP                                                                   

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

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP                                                               

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

Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)                                                      HKP                                                

6. BKMKH Kunszentmiklósi Járási Hiv.Földhivatali Osztály(6090 Kunszentmiklós, Wesselényi u. 6.)HKP 

7. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály 

     (6000 Kecskemét, József Attila u. 2.)                                                                                                     HKP 

8. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 

     (5000 Szolnok, Hősök tere 6.)                                                                                                                 HKP 

9. Szalkszentmárton Község Jegyzője  

(6086 Szalkszentmárton Jókai u. 2.) – kifüggesztésre, külön levéllel                                                        tv. 

10. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

      Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.)                                                   HKP 

11. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) – tájékoztatásul                                                                        HKP  

12. Hatósági nyilvántartás 

13. Irattár 

 

 


