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H A T Á R O Z A T

1.0 A Veszprém Megyei Kormányhivatal hatáskörében eljárva a „Török és Fia”
Szolgáltató Korlátolt  Felelősségű  Társaság (székhelye:  8225
Szentkirályszabadja,  Rákóczi  utca  33.,  KSH:  11670061-0812-113-19,  KÜJ
szám:  100495412,  a  továbbiakban:  Ügyfél) megbízásából  eljáró  Kappel-
Bányatervezés Kft. (8200 Veszprém, Jutasi u. 21.) által 2020. március 10-én
benyújtott kérelem és a „Szentkirályszabadja I. - dolomit” bányatelken működő
kőbánya  kapacitásának  jelentős  módosítása  és  vertikális  bővítése” tárgyú
dokumentáció alapján  VE-09/KTF/03101/2020. ügyiratszámon indult  előzetes
vizsgálati eljárásban

megállapítom, hogy

a  „Szentkirályszabadja  I.  -  dolomit”  védnevű  bányatelken  működő  külszíni
bánya  (KTJ  száma:  100830382,  EOV  koordináták:  X=190802  Y=567672)
bővítésére vonatkozóan az előzetes vizsgálat során 

vízügyi és vízvédelmi szempontból a tevékenység engedélyezését kizáró
ok  merült  fel,  ezért  az  adott  tevékenység  kérelem  szerinti
megvalósítására engedély nem adható.

2.0 Az  eljárásban  szakhatóságként  közreműködő Fejér  Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály 35700/2207-3/2020. ált.
számú szakhatósági állásfoglalása:

„1. A Török és Fia Kft. (8225 Szentkirályszabadja, Rákóczi utca 33, KSH:
11670061-0812-113-19,  KÜJ  szám:  100495412) részére  a  Veszprém
Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi
Főosztálynál  indult, Szentkirályszabadja  I.  –  dolomit  bányatelken
működő kőbánya kapacitásának  módosítása  és vertikális  bővítése
tárgyában előzetes vizsgálati eljárásban 

a vertikális bővítéshez nem járulok hozzá.
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2. Jelen szakhatósági állásfoglalásom más jogszabályi kötelezettség alól
nem mentesít.

3. Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.”

3.0 Az  előzetes  vizsgálati  eljárás  igazgatási  szolgáltatási  díja  250.000,-Ft
(kétszázötvenezer  forint),  melyet  az  Ügyfél  köteles viselni.  Az  igazgatási
szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

4.0 Jelen  határozattal  megkeresem  a  tevékenységgel  érintett  település,
Szentkirályszabadja Község Jegyzőjét, hogy a határozat kézhezvételét követő
nyolcadik  napon  gondoskodjon  a  határozat  teljes  szövegének  helyben
szokásos módon történő nyilvános közhírré tételéről és a közhírré tételt követő
öt napon belül  tájékoztassa a Veszprém Megyei Kormányhivatalt  a közhírré
tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség
módjáról.

5.0 Intézkedem  jelen  határozatnak  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal
hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről,  illetve az internetes honlapján és a
központi rendszeren való közzétételéről.

6.0 Jogorvoslat

Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé
válik. Bírósági felülvizsgálatát  a közléstől számított harminc napon belül a
Veszprémi  Törvényszékhez  (a  továbbiakban:  Bíróság)  címzett,  de  a
Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a
fél  bizonyítékként  hivatkozik,  amely  a  képviselővel  való  eljárás  esetén  a
képviseleti  jogosultságot  igazolja,  illetve  amely  a  Bíróság  által  hivatalból
figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A  jogi  képviselővel  eljáró  ügyfél,  valamint  az  elektronikus  ügyintézés  és  a
bizalmi  szolgáltatások  általános  szabályairól szóló  2015.  évi  CCXXII.
törvényben  nevesített  gazdálkodó  szervezet  a  keresetlevelet  kizárólag
elektronikus  úton,  a  https://e-kormanyablak.kh.gov.hu honlapon  lévő  űrlap
kitöltésével köteles benyújtani. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt
az ítélkezési szünet nem érinti.

A  Bíróság  tanácsa  az  azonnali  jogvédelem  iránti  kérelemről  a  Bírósághoz
érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi
elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság
nem  gyakorolható,  és  egyéb  módon  sem  hatályosulhat.  A  végrehajtás  a
kérelemnek  a  végrehajtást  foganatosító  szerv  tudomására  jutásától  annak
elbírálásáig,  de  legkésőbb  az  elbírálásra  nyitva  álló  határidő  elteltéig  nem
foganatosítható,  kivéve,  ha  a  közigazgatási  szerv  a  döntést  azonnal
végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási
cselekmények  a  Bíróság  eltérő  rendelkezésének  hiányában  hatályban
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maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül
határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem
tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres
eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet –
ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - a közigazgatási bírósági eljárásban
illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen
döntés elleni közigazgatási per keretében támadható meg.

I N D O K O L Á S

A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatalnál  2020.  március  11-én
VE-09/KTF/03101/2020. ügyiratszámon előzetes vizsgálati eljárás indult az Ügyfél
kérelmére.

Az Ügyfél meghatalmazásából eljáró Kappel-Bányatervezés Kft. (8200 Veszprém,
Jutasi  u.  21.)  által  2020.  március  10-én  benyújtott  dokumentáció  alapján  a
„Szentkirályszabadja I. - dolomit” védnevű bányatelken működő külszíni bánya (KTJ
száma:  100830382)  bővítése  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes
környezethasználati  engedélyezési  eljárásról szóló  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.
rendelet  (továbbiakban:  Khvr.)  3.  §  (1)  bekezdés  a) pontja  szerint  előzetes
vizsgálat köteles tevékenység.

A  kérelem  elbírálásánál  figyelembe  vett  dokumentáció  a  Kappel-Bányatervezés
Kft . – Kappel Gizella bányamérnök, környezetvédelmi szakértő, Berkes Sándor okl.
gépészmérnök,  környezetvédelmi  szakértő  és  Brucker  Attila  okl.  táj-és
kertépítészmérnök élővilágvédelmi és tájvédelmi szakértő – által 2020. február 28-
án  készített  „A „Szentkirályszabadja  I.  -  dolomit”  bányatelken  működő  kőbánya
kapacitásának jelentős módosítása és vertikális bővítése” megnevezésű előzetes
vizsgálati dokumentáció és mellékletei (a továbbiakban: dokumentáció).

A bányatelek kérelem szerinti tervezett bővítése a  Khvr. 3. számú melléklet 130.
pontjának hatálya alá tartozó tevékenység. 

VE-09/KTF/03101-2/2019. ügyiratszámon  függő  hatályú  végzést  hoztam  az
általános közigazgatási  rendtartásról szóló 2016.  évi  CL.  törvény (továbbiakban:
Ákr.) 43. § (1) bekezdése alapján. 

A  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  eljárások  igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 2. §
(1)  bekezdése  szerint  igazgatási  szolgáltatási  díjat  kell  fizetni  a  DíjR.  1-4.
mellékletében meghatározott eljárásokért. A DíjR. 1. számú melléklet 35. pontja és
a  DíjR.  2.  §  (2)  bekezdése  szerint  az  előzetes  vizsgálati  eljárás  igazgatási
szolgáltatási  díja  250  000  Ft.  Az  igazgatási  szolgáltatási  díj  a  kérelemmel
egyidejűleg  nem  került  megfizetésre,  ezért  a  VE-09/KTF/03101-6/2020.
ügyiratszámon az Ügyfelet az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére hívtam fel.
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Az Ügyfél  a  felhívást  követően az  igazgatási  díjat  megfizette  és  benyújtotta  az
igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot. 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a Khvr. 3. § (3) bekezdése alapján az eljárás
megindításáról  közleményt  tett  közzé  a  hivatalban,  a  honlapon,  és  a  központi
rendszeren,  továbbá  a  Khvr.  3.  §  (4)  bekezdése  alapján  megküldte  azt  a
tevékenység  helye  szerinti  Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzati  Hivatal
Jegyzőjének  és  a  hatásterülettel  érintett  Felsőörs  település  tekintetében  a
Balatonalmádi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Jegyzőjének  a  közterületen  és  a
helyben szokásos módon történő közhírré tétel céljából.

A  közlemény  megjelenésétől  kezdve  az  érintett  nyilvánosság  számára  a
rendelkezésemre álló  dokumentációkba,  valamint  az ügyfelek részére az eljárás
iratanyagába  a  betekintési  lehetőséget  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal
ügyfélfogadási rendjének megfelelően folyamatosan biztosítottam. 

A  dokumentációval,  illetve  az  eljárással  kapcsolatos  észrevétel  sem az  érintett
Önkormányzatokhoz, sem a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz nem érkezett.

Természetes  személy,  valamint  környezetvédelmi  érdekek  képviseletére  alakult
civil szervezet ügyféli minőségben történő részvételi szándékát hatóságomhoz nem
jelentette be.

A Khvr. 3. § (2a) bekezdésének rendelkezése értelmében a környezethasználó az
előzetes  vizsgálati  dokumentációban  értékeli  azokat  a  tervezett  tevékenység
környezeti hatásainak értékelése szempontjából jelentős környezeti információkat,
amelyek a hatásterület,  illetve az ott  folytatott  korábbi  tevékenységek vizsgálata
nyomán  rendelkezésére  állnak  vagy  általa  beszerezhetők  (a  továbbiakban:
megalapozó  információk).  A  környezetvédelmi  hatóság  az  előzetes  vizsgálati
eljárás során hivatalból is értékeli azokat a megalapozó információkat, amelyeket
az előzetes vizsgálati dokumentáció nem tartalmaz, de azok rendelkezésére állnak.

A jelen eljárás keretében az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak és
a rendelkezésre álló információk alapján a következők állapíthatók meg:

A tervezett tevékenység ismertetése:

A „Szentkirályszabadja  I.  -  dolomit”  védnevű bányatelken jelenleg  is  bányászati
tevékenységet  folytatnak a Fejér  Megyei  Kormányhivatal  által  KTF-14785/2015.,
76598/2015. ügyszámon kiadott környezetvédelmi működési engedély alapján. A
bányászati  tevékenységet  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  VE-V/001/123-
5/2019.  sz.  határozattal  jóváhagyott  2019-2023  évi  műszaki  üzemi  terv  alapján
végzik.

Az Ügyfél a dolomit ásványi nyersanyag kereslethez igazodó biztosítására a bánya
kitermelési  kapacitásának jelentős  bővítését tervezi  a  jelenleg  engedélyezett
17 000  m3/évről  70 000  m3/évre  történő  növelésével.  A  kitermelési  kapacitás
növelésével  együtt  az  Ügyfél  a  bányatelek  vertikális  bővítését is  tervezi  a
bányatelek  alaplapjának  248,0  mBf  szintről  235,0  mBf  szintre  történő
süllyesztésével.
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A  bővítéssel  a  bányatelek  horizontális  bővítése  nem  tervezett,  új  területek
igénybevétele  nem történik,  a  bányatelekkel  érintett  ingatlanok,  valamint  a
bányatelek sarokpontjai nem változnak.

A  bányatelek  elhelyezkedése: Szentkirályszabadja  külterületén  az  Alsó-erdő
dűlőben a település belterületétől D-DNy-ra 1,64 km-re helyezkedik el. A környező
települések  központjai  a  bányatelektől:  Felsőörs  D-DNy-ra  2,4  km-re,
Balatonalmádi  K-re 3,6 km-re, Veszprém (Szabadság lakótelep) ÉNy-ra 3,9 km,
Veszprémfajsz Ny-ra 4,9 km-re található.

A  bánya  megközelítése: murvás  földúton  a  7219.  számú  Veszprém-Felsőörs
országút 7+000 km szelvényénél K-re lehajtva 2,2 km után, vagy murvás földúton
Szentkirályszabadja Rákóczi utca vége felől D-re, majd DNy-ra 1,95 km-t haladva.

A bányatelek műszaki adatai:

A  bányatelekkel  érintett  területek  megegyeznek  a  jelenleg  is  engedélyezett
területekkel: Szentkirályszabadja 0167/17, 0167/22, 0167/25, 0167/26, 0167/27 és
0167/28 hrsz-ú ingatlanok területei. 

A bányatelek területe 14 ha 4117 m2 

A bányatelek fedőlapja :+286,0 mBf

A bányatelek jelenlegi alaplapja: +248 mBf

A bányatelek tervezett alaplapja: +235,0 mBf

A bányatelek törésponti koordinátái EOV rendszerben: 
(megegyeznek a bányatelek jelenlegi engedélyezett törésponti koordinátáival)

Töréspont Y (m) X (m)
1 567 370 188 268
2 567 684 188 486
3 567 475 188 797
4 567 157 188 576

A bánya jelenlegi engedélyezett kapacitása: 17 000 m3/év dolomit.

A tervezett maximális termelési kapacitás: 70 000 m3/év dolomit.

A bányát évente ~250 munkanapon nappali megvilágításban, napi 10 órában (6-16
óra között) nappali időszakban üzemeltetik. 

A bányászati tevékenység várható időtartama: ~80 év.

A bánya összesített hatásterületével érintett ingatlanok:

Szentkirályszabadja  052/3,  058/30,  058/35-40,  058/49,  059,  080/11-12,  085/6,
0166,  0167/5-9,  0167/11,  0167/17,  0167/22,  0167/25-28,  0168,  0169/1-6,  0170,
0171/3, 0171/5-8, 0171/10-11 hrsz.-ú erdő és szántó területek, valamint Felsőörs
019, 020 hrsz. alatti erdő területek.

A  tevékenység  során  alkalmazott  technológia:  felszíni  típusú  külfejtés,  amely
letakarítás,  kitermelés,  szállítás-rakodás,  osztályozás  és  rekultiváció
munkafolyamatokból áll.
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Letakarítás:

Az  aktuális  tervidőszakban  a  0,3  m vastag fedőréteg,  humuszos meddő anyag
letakarítását  hidraulikus  homlokrakodóval  végzik.  A  letakarítás  évente  4-5
munkanapot vesz igénybe. 

Meddő tárolás: 

A letakart  humuszos feltalaj  tájrendezéshez szükséges mennyiségét,  valamint  a
haszonanyaggal  együtt  kitermelt  kőzetes  meddőt  ettől  elkülönítve  a  bányatelek
határvonala menti védősávban (határpillér védősávjában) tárolják.

Jövesztés:

A 27-52 m vastagságot elérő haszonanyagot 6-7 szeletben művelik le. A murvás
laza  szerkezetű  dolomitot  hidraulikus  kotróval  és  homlokrakodóval  jövesztik.  A
keményebb padokat robbantással jövesztik, évenként 8-10 robbantás tervezett. A
robbantásos  jövesztéshez  90  mm  átmérőjű  fúrólyukat  telepítenek  úgy,  hogy  a
bányafal  dőlésszöge ne haladja meg a 70°-ot.  Alkalmakként ~5 000 m3 kőzetet
robbantanak le.

Osztályozás:

Az osztályozás a bányaudvaron felállított mobil osztályozó berendezéssel történik,
a különböző szemnagyságú termék a kihordószalagok alatti készlettérre kerül.

Szállítás:

A kitermelt ásványi anyag elszállítása a vevők által biztosított tehergépjárművekkel
történik  mérlegelést  követően.  A  mérlegelés  a  rakodógép  kanalába  épített
mérőberendezéssel történik.

Felhagyás, rekultiváció:

A bányászat befejezését követően a tájrendezés újrahasznosítási  célja a terület
eredeti  növényfajokkal  történő  fásítása  és  gyepesítése.  Ennek  megfelelően  a
határpillér elérésekor a bányaudvart körbevevő felhagyott bányafalakat teraszokkal
tagoltan  45o-os  dőlésűre  alakítják  ki,  a  külön  deponált  fedőanyagot  (humuszos
kőzettörmelékes  agyag)  a  kialakított  teraszokra  és  rézsűkre  visszaterítik.  A
tájrendezési  munkákat  a  mindenkori  műszaki  üzemi  tervekben  ütemezik  és  a
termelés  előrehaladásával  a  visszamaradt  terület  tájrendezését  folyamatosan
elvégezik.

A kitermelés gépi eszközei:

- 2 db homlokrakodó

- 1 db kotrógép

- 1 db áramfejlesztő

- 1 db aprító (pofás törő)

- 1 db fúrókocsi

Kiszállítási útvonal:

A kiszállítás több mint 95%-a Szentkirályszabadja belterületét elkerülve történik az
alábbi útvonalon:
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A bányaüzemtől a 0166 hrsz-ú murvás úton DNy-i irányban 930 m-t, a 058/43 hrsz-
ú murvás úton ÉNy-ra 440 m-t, a Felsőörs 07 hrsz-ú murvás úton DNy-ra 960 m-t
haladva éri el 7219 jelű országutat, majd innen 3 fele oszlik tovább. A 7219 sz úton
É-ra  2,93  km  után  a  73.  sz  főutat  elérve  Veszprém  irányában  >80%  és
Balatonfüred irányában >15%-ban oszlik meg a kiszállítás, valamint kevesebb, mint
5%-ban alkalmi fuvarként 7219. sz. úton D-Dk-re Felsőörs irányában.

A  kiszállítás  kevesebb  mint  5%-a  -  alkalmi  fuvarok  esetében  -  történik
Szentkirályszabadja belterületét érintve az alábbi útvonalon: 
A bányaüzemtől a 0166 hrsz-ú murvás úton ÉK-re 860 m-t, a 0157 és 0128 hrsz-ú
murvás  közúton  É-ÉK-re  380  m-t,  a  088  hrsz-ú  murvás  közúton  É-ra  750  m-t
haladva érik el Szentkirályszabadja belterületén a Rákóczi utcát.

Kapcsolódó létesítmények:

A  bányaterület  üzemeltetéséhez  szükséges  telepítési  munkálatokat  már
elvégezték,  a  mobil  kialakítású  létesítmények,  hídmérleg  és  irodakonténer
elhelyezésre  került,  az  alkalmazott  munkagépeket  a  helyszínre  szállították,  a
bányatelek sarokpontjainak kitűzése, megjelölése megtörtént. A tervezett vertikális
bővítés újabb létesítmények, berendezések telepítését nem igényli.

A tervezett tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásait vizsgálva az
alábbiak állapíthatók meg:

Zaj és rezgés elleni védelmi szempontból:

A bánya Szentkirályszabadja külterületén helyezkedik el. A bánya környezetében a
rendezési  terv  szerint  erdőterületek,  illetve  általános  mezőgazdasági  területek
helyezkednek el.  A  bánya környezetében a  legközelebbi  zajtól  védendő terület,
Szentkirályszabadja Erdő sétány kertvárosias lakóterülete 1520 m-re található. 

A legközelebbi  zajtól  védendő épületek a volt  szentkirályszabadjai  vasútállomás
melletti,  általános  mezőgazdasági  területi  besorolású  ingatlanokon  lévő
lakóépületek (volt MÁV lakások). A legközelebbi védendő lakóépület a bányatelek
határától  É-ÉK-i  irányban  483  m-re  helyezkedik  el  a  Szentkirályszabadja  080/8
hrsz.-ú ingatlanon.

A  bánya  üzemeltetésének  zajforrásai  a  letakarítást,  a  jövesztést  és  a  rakodást
végző munkagépek, a 2 db homlokrakodó és a hidraulikus kotró, valamint az aprító
és  a  mobil  osztályozó  berendezés,  a  fúrókocsi,  az  aprító  és  osztályozó
berendezések energiaellátását biztosító dízel áramfejlesztő, továbbá a bányatelken
belüli szállítási tevékenységet végző 2 db teherautó forgalma. További környezeti
zajhatásként  számolni  kell  a  szállítást  végző nehézgépjárművek közlekedéséből
származó zajkibocsátással.

A  dokumentációban-ben  a  bányászati  tevékenység  zajterhelését  okozó  gépek,
berendezések  terhelt  hangteljesítményei  alapján  végzett  részletes  akusztikai
számítások szerint  az üzemeltetés a védendő területeken, illetve a legközelebbi
védendő létesítménynél határértéket meghaladó környezeti zajterhelést nem okoz,
így a telephely környezeti zajkibocsátása a vonatkozó előírásoknak megfelel.
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A dokumentációban a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
szóló 284/2007.  (X. 29.)  Korm. rendelet (továbbiakban:  Zajrendelet)  6.  § szerint
lehatárolásra  került  a  bányászati  tevékenység  zajvédelmi  szempontú
hatásterületének határvonala. A számítások szerint a bánya zajvédelmi szempontú
hatásterülete  védendő területet,  létesítményt  nem érint.  A  hatásterület  határa  a
Zajrendelet 6. § (1) bekezdés e) és d) pontja szerint zajtól nem védendő környezet
irányában a bányatelek szélétől 382 m-en belüli, az erdő területek irányában 160
m-en belüli területekre terjed ki.

Fentiekre  tekintettel  -   a  Zajrendelet  10.  §.  (3)  bekezdésére  figyelemmel  -  a
telephelyre vonatkozóan zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

A  bányászati  tevékenység  során  évi  8-10  alkalommal  szükséges  a  kőzet
robbantásos lazítása. Adokumentációban foglaltak számítások szerint a robbantási
tevékenységből  származó,  az épületekben tartózkodó emberekre  ható  rezgés a
legközelebbi, a Szentkirályszabadja külterület 080/8 hrsz. alatti  lakóépületben az
sem okoz határértéket  meghaladó rezgésterhelést,  megfelel  a  környezetvédelmi
előírásoknak. 

A  bányászati  tevékenységhez  kapcsolódó  szállítási  tevékenység,  a  kitermelt
ásványi  anyag  kiszállítása  üzemnaponként  64  fuvar  (32  oda,  32  vissza)
nehézgépkocsi forgalmat jelent. A tevékenységhez kapcsolódó szállítás a 7219. sz.
Felsőörs-Veszprém  közötti  külterületi  szakaszát,  és  a  73.  sz.  főút  Veszprém-
Csopak közötti külterületi szakaszát érinti elsősorban. A dokumentációban foglaltak
szerint a szállítási útvonalakon a bánya forgalma nem okoz 3 dB mértéket elérő
zajterhelés  növekedést,  így  a  Zajrendelet  7.  §  (1)  bekezdése  szerinti  szállítási
hatásterület nem jelölhető ki.

A  tervezett  tevékenység  során  zaj-  és  rezgésvédelmi  szempontból  nem
feltételezhető  jelentős  környezeti  hatás,  hatásvizsgálati  eljárás  lefolytatása
nem indokolt

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A  légszennyezettségi  agglomerációk  és  zónák  kijelöléséről szóló  4/2002.  (X.7.)
KvVM rendelet szerint Szentkirályszabadja térsége a 10. zónába tartozik.

A bányaművelési rendszer: felszíni típusú külfejtés.

A  bányászati  tevékenység  során  a  környezeti  levegő  minőségét  a  letakarítás,
jövesztés,  rakodás,  szállítás,  osztályozás,  deponálás,  felhagyás és  végül  a
rekultiváció folyamatai határozzák meg.

A  tervezett  bányászati  tevékenység  során  továbbra  is  a  munkagépek  füstgáz
kibocsátásával és a kiporzással kell számolni.

A  telepítéshez  és  megvalósításhoz  kapcsolódóan  nem  kerül  sor  raktározási
tevékenység  megvalósítására.  Tárolási  tevékenységről  kizárólag  az  esetlegesen
bekövetkező havária esetek elhárítása érdekében helyszínen tárolt felitató anyagok
(perlit, fűrészpor), valamint a meddő és a termelvény tárolásáról beszélhetünk.
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A környezeti levegő igénybevétele:

A bányaüzem területén helyhez kötött pontforrás nem üzemel.

A munkagépek kipufogó gázaiból eredő terhelés (nitrogén-dioxid kibocsátás):

A  kibocsátott  gázok  mennyisége  a  modellszámítások  alapján  a  kibocsátási
határérték alatt maradnak.

A robbantás során keletkező porkibocsátás:

Nagy mértékben függ a kőzetet alkotó apró szemcsék méretétől, összetételétől, és
aprózódásától, de ez is határérték alatt marad.

Az ülepedő por legfeljebb 63 m-es környezetben kiülepszik.

A  kitermelés  jelentős  növekedése  a  levegőtisztaság-védelmi  követelményeket
figyelembe véve nem okoz jelentős változást, vagyis a folyamatok nem okoznak
határérték  feletti  terhelést.  A  bánya  eddigi  üzemeltetése  során  légszennyező
pontforrások  nem  létesültek,  létesítésük  a  további  működés  során  sem
valószínűsíthető.

A  levegő védelméről  szóló 306/2010. (XII.  23.)  Korm. rendelet (a továbbiakban:
Levr.) 2. § 8. pontja alapján diffúz forrásnak minősül az olyan levegőterhelést okozó
tevékenység  vagy felület,  amelynél  a  légszennyező anyag  kibocsátási  jellemzői
méréssel vagy műszaki számítással egyértelműen nem határozhatók meg. Fentiek
alapján a külszíni bánya diffúz forrásnak minősül szilárd anyag (nem toxikus por)
PM10 frakciója tekintetében.

A bánya nem éri el a 25 ha nagyságú területet, ezért az Európai Parlament és a
Tanács 166/2006/EK rendeletének (2006. január 18.) I. melléklet 3. b) pontjának
értelmében mentesül az éves jelentéstétel alól.

A  tervezett  tevékenység  során  levegőtisztaság-védelmi  szempontból  nem
feltételezhető  jelentős  környezeti  hatás,  hatásvizsgálati  eljárás  lefolytatása
nem indokolt.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A tevékenység telepítésekor hulladék nem keletkezik.

Az üzemelés és felhagyás időszakában keletkező hulladékok:

A  dolgozók  települési  jellegű  szilárd  hulladékát  erre  a  célra  szolgáló  műanyag
zsákokban gyűjtik, melyet kommunális szolgáltató szállít el.

Havária során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok (17 05 03* - veszélyes
anyagokat tartalmazó föld és kövek, 13 07 01* - tüzelőolaj és dízelolaj, 13 02 05* -
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj, 15
02 02* - veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve
a  közelebbről  meg  nem  határozott  olajszűrőket),  törlőkendők,  védőruházat)
gyűjtését  környezetszennyezést  kizáró  módon  végzik,  elkülönítve  a  munkahelyi
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gyűjtőhelyen külön-külön zárt tárolóban gyűjtik, és ha a gyűjtőedény megtelik, vagy
legkésőbb fél éven belül engedéllyel rendelkezővel elszállíttatják.

A bányaműveléshez kizárólag mobil létesítmények telepítésére van szükség, tehát
felhagyáskor ezek eltávolítása esetén sem kell hulladék keletkezésével számolni. 

A bánya területén javítást, karbantartást, hulladékképződéssel járó tevékenységet
nem végeznek.

A keletkező hulladékok megfelelő gyűjtési rendszerének kialakításával, illetve
a  hulladékok  további  kezeléséről  való  gondoskodással  jelentős  környezeti
hatás nem feltételezhető, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem
indokolt.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A  természet  védelméről  szóló  1996.  évi  LIII.  tv.  (a  továbbiakban:  Tvt.)  7.  §  (2)
bekezdés d) pontja kimondja, hogy a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi
tájértékek  és  esztétikai  adottságok  megóvása  érdekében  más  célú  hasznosítás
csak  a  táj  jellegének,  szerkezetének,  a  történelmileg  kialakult  természetkímélő
használat  által  meghatározott  adottságoknak  és  a  természeti  értékeknek  a
figyelembevételével  lehetséges.  A  7.  §  (2)  bekezdés  f)  pontja  szerint  a  táj
jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket. 

A  Tvt  42.  § (1)  bekezdése  értelmében  tilos  a  védett  növényfajok  egyedeinek
veszélyeztetése,  engedély  nélküli  elpusztítása,  károsítása,  élőhelyeinek
veszélyeztetése, károsítása. 

A  bányatelek  területe  nem  érint  országos  jelentőségű  védett  területet  és  nem
tartozik a Natura 2000 hálózatba. Az ökológia hálózat magterületén található, de
egyedi  tájértékről,  ex  lege védett  értékről  nincs  információnk. Magyarország és
egyes  kiemelt  térségeinek  területrendezési  tervéről  szóló 2018.  évi  CXXXIX.
törvény értelmében a település a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozik.

A  tájhasználat  szempontjából  a  bányatelek  talpszint  süllyesztése  támogatható.
Jelenleg  sem  észlelhető  szabad  szemmel  a  morfológia  és  a  települések
(Szentkirályszabadja és Balatonalmádi) lakott részéről a bánya.

Táj-  és  természetvédelmi  szempontból  a  tevékenység  megvalósítása
várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatásokat, környezeti hatásvizsgálat
lefolytatása nem indokolt.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet  (továbbiakban: Korm.
rendelet)  28.  §  (1)  bekezdése  alapján,  a  területi  környezetvédelmi  hatóság
elsőfokon  az  5.  melléklet  I.  táblázatában  meghatározott  szakkérdéseket  is
vizsgálja, ha az 5. melléklet I. táblázata szerinti előzetes vizsgálati eljárásban az 5.
melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.
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Az eljárás során a szakkérdéseket az alábbiak szerint vizsgáltam:

Közegészségügyi  szempontból    (Ko  rm. rendelet 5.  számú melléklet  I.  táblázat  3.  
sor) 

A  dokumentációban  foglaltakat  áttekintve  megállapítottam,  hogy  a  bányatelek
kitermelési  kapacitása  és  vertikális  bővítése  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 közegészségügyi érdeket nem sért. 

Kulturális  örökség-védelmi  szempontból  (Korm.  rendelet  5.  számú  melléklet  I.
táblázat 4. sor): 

A rendelkezésemre álló iratok alapján megállapítottam, hogy az eljárással érintett
terület védett vagy nyilvántartott kulturális örökségi elemet nem érint.

Megállapítottam,  hogy  a  tervezett  kitermelési  kapacitás  bővítés  terv  szerinti
megvalósulása a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben (a
továbbiakban: Kötv.) és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendeletben rögzített követelmények alapján közvetlen
örökségvédelmi érdeket nem sért.

A termőföldre gyakorolt hatások szempontjából   (Ko  rm. rendelet 5. számú melléklet  
I. táblázat 5. sor)

A  „Szentkirályszabadja  I.  –  dolomit”  bányatelken  működő  bánya  kapacitásának
jelentős  módosítása  és  vertikális  bővítése  talajvédelmi  szempontból  nem
kifogásolható..

Az erdőre gyakorolt hatások szempontjából    (Ko  rm. rendelet 5. számú melléklet I.  
táblázat 6. sor):

A Szentkirályszabadja 0167/17 és 0167/25 hrsz.-ú ingatlanok erdő művelési ágú
területek, melyek az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár)
Szentkirályszabadja  17  A  és  16  C,  D,  CE2,  CE3  erdőrészlet  azonosítóval
szerepelnek.  Az  ingatlanokra  az  erdőről,  az  erdő  védelméről  és  az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 77. § b)
pontja  szerint  erdő  igénybevételi  engedélyt  meg  kell  szerezni  a  bányászati
tevékenység megkezdése előtt. 

Amennyiben  a  tervezett  beruházás  miatt  az  erdőterületeken  fakitermelés
szükséges, akkor az Evt 78. § (6) bekezdése alapján az erdészeti hatóság az erdő
igénybevételi eljáráskor az erdőtervet módosítja, melynek engedélyezését követően
történhet a fakivágás.

Amennyiben  a  bányászati  tevékenység  során  az  Adattárban  nem  szereplő
külterületi  ingatlanokon (Szentkirályszabadja 0167/22, 0167/27 és 0167/28 hrsz.)
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található, az erdészeti hatósághatáskörbe tartozó fa vagy faállomány kitermelése
szükséges, akkor - az Evt. 12. § (3) bekezdése alapján – a fakitermelés csak a
Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  Főosztály  Erdészeti  Osztálynál
előzetesen  az  Evt.  végrehajtásáról szóló  61/2017.  (XII.  21.)  FM  rendelet  (a
továbbiakban: Vhr.) 44. § (1) bekezdése szerinti adatok benyújtása után végezhető.

A  bányászati  tevékenységet  követően  a  felhagyott  bányatelek  területén  a
rekultivációs  célok  között  az  erdőtelepítés  is  szerepel.  Az  Evt.  6.  §  (1)
bekezdésében szabályozott  erdőtelepítést  az erdészeti  hatóság által  jóváhagyott
erdőtelepítési-kivitelezési  terv alapján végezhető.  Az erdőtelepítésének részletes
szabályait az Evt.  44-50. §-a, ill.  a Vhr.  30. §-a írja elő.  Az erdőtelepítés során
alkalmazható  fa-  és  cserjefajok  a  tervdokumentáció  részét  képző  termőhely-
feltárási szakvélemény alapján tervezhetők meg.

A bányászati tevékenység összesített hatásterülete az alábbi erdőterületeket érinti:

Helység
Ingatlan Adattári azonosító

helyrajzi
szám

művelési
ág

Szentkirályszabadja

058/30 erdő Szentkirályszabadja 15 A

0167/5 erdő Szentkirályszabadja 7 A, B

0167/7 erdő Szentkirályszabadja 7 B, C, VF2

0167/7 erdő Szentkirályszabadja 7 B, C

0167/9 erdő Szentkirályszabadja 7 B, C

0167/17 erdő Szentkirályszabadja 17 A

0167/25 erdő
Szentkirályszabadja  
16 A, B, C, D, E, F, CE1, CE2

0169/1 erdő Szentkirályszabadja 16 G

0169/2 Szentkirályszabadja 16 H

0169/6 erdő
Szentkirályszabadja   
17 B, C, CE, TI

0171/11 erdő Szentkirályszabadja 18 A, B, C

Felsőörs
019 erdő Felsőörs 15 A, D, E, TI

020 erdő Felsőörs 32 A

A  hatásterületen  található  erdőállományok  a  dokumentáció  alapján  a  tervezett
bányászati tevékenység miatt kedvezőtlen zaj- és rezgésterhelésnek, valamint por-
és légszennyezésnek lesznek kitéve, a környezetre gyakorolt hatás még elviselhető
mértékű.

Termőföld mennyiségi védelme szempontjából   (Ko  rm. rendelet 5. számú melléklet  
I. táblázat 7. sor):

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 8/A.
§ bekezdése alapján:
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„Földvédelmi szakkérdés vizsgálata során a 8. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat
alkalmazni kell.”

A talaj letakarítással, tárolással, kitermeléssel érintett Szentkirályszabadja külterület
0167/17,  0167/22,  0167/25  helyrajzi  számú  ingatlanok  az  ingatlan-nyilvántartás
szerint termőföldnek minősülnek. A 0167/22 helyrajzi számú ingatlan 2. minőségi
osztályú legelő művelési ágú, mely átlagosnál jobb minőségű a helyi  törzskönyv
szerint,  de  a  tervezett  tevékenység  helyhez  kötöttnek  minősül.  A  0167/17  és
0167/25  helyrajzi  számú  ingatlanok  művelési  ága  a  nyilvántartás  szerint  3.
minőségi osztályú erdő, melyek átlagosnál rosszabb minőségűek. 

Az  egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró  szakhatóságok
kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése valamint
1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján tárgyi eljárásba szakhatóságot kell
bevonni.  VE-09/KTF/03101-5/2020.  ügyiratszámon  megkerestem a Fejér  Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint szakhatóságot, hogy a hatáskörébe tartozó
szakkérdésekre  kiterjedően,  jogszabályi  előírásoknak  megfelelő  állásfoglalását
küldje meg.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/2207-3/2020.ált. számú
szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi
Főosztálynál  az  VE-09/KTF/03101-5/2020.  iktatószám  alatt  a  Fejér  Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakhatósági
állásfoglalását  kérte  ,  Szentkirályszabadja  I.  –  dolomit  bányatelken működő
kőbánya kapacitásának módosítása és vertikális bővítése tárgyában előzetes
vizsgálat jóváhagyására vonatkozó eljárásában. 

A VE-09/KTF/03101-5/2020. iktatószámú szakhatósági megkeresés mellékleteként
megküldésre került a 2020. február 28-án összeállított „A Szentkirályszbadja I. –
dolomit”  bányatelken  működő  kőbánya  kapacitásának  jelentős  módosítása  és
vertikális  bővítése  „elnevezésű  előzetes  vizsgálati  dokumentáció  és  mellékletei
(továbbiakban: tervdokumentáció). 

A tervdokumentáció és a rendelkezésemre álló  nyilvántartási  adatok alapján az
alábbiakat állapítottam meg:

A  tervezett  tevékenység: dolomit  ásványi  nyersanyag  kereslethez  igazodó
biztosítása a bánya kitermelési kapacitásának bővítésével.

A tervezett  tevékenység volumene: A jelenleg engedélyezett  kitermelés: 17 000
[m3/ év]. A kapacitás bővítését követően a bányából évente maximum 70 000 [m3]
dolomit  ásványi  nyersanyag  kitermelését  tervezik.  A  bányatelek  teljes
ásványvagyonát ~80 év alatt tervezik kibányászni.

A tevékenység helye: Szentkirályszabadja I. – dolomit” bányatelek.  

A bányatelek fedőlapja: 286,0 [mBf] szint, nem változik 

A bányatelek alaplapja: 235,0 [mBf] szint (a jelenlegi alaplap 248,0 [mBf])
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A bányművelési technológia: külfejtéses bányászat, jövesztés: homlokrakodóval, a
keményebb padokat robbantással

A lerobbantott kőzetet mobil törővel aprítják, osztályozzák. A leválasztott meddővel
szennyezett kőzet elkülönítve kerül tárolásra.

Vízigény: A dolgozók részére a kereskedelmi  forgalomban kapható  ásványvizet
biztosítanak, amit a szomszédos bányaüzem melegedőjében tárolnak, és szükség
szerint pótolnak.

A bányászatnak  technológiai  vízigénye nincs,  így ilyen jellegű szennyvizek nem
keletkeznek. Száraz időszakban a belső szállítási és a földutak alkalmi locsolását a
szentkirályszabadjai telephelyen közműhálózatról vételezett vízzel oldják meg.

Kommunális  szennyvíz  gyűjtés,  elszállítás:  a  bánya  területén  keletkező
kommunális szennyvizet a mobil illemhely tárolótartályába gyűjtik, aminek tartalmát
időszakonként  az  arra  feljogosított  közszolgáltató,  a  Balatonalmádi
Hulladékgazdálkodási  Kft.  (8220 Balatonalmádi,  Rákóczi  u.  20.)  a Bakonykarszt
Zrt. veszprémi szennyvíztisztító telepén kialakított fogadó műtárgyába helyez el.

Csapadékvíz:  a  bányatelek  határvonala  mentén  kialakított  védőtöltés  védelmet
nyújt a leesett csapadék bányaudvarra történő beáramlása ellen. A bányaudvarra
hulló csapadék leszivárog a dolomit repedéseibe a karsztvíz irányába, pangásos
helyek tartósan nem alakulnak ki. 

A bányatelek területe ivóvízbázis védőterületét nem érinti.

A  vizsgált  terület  szennyeződés-érzékenységi  besorolása  a  felszín  alatti  vizek
védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet (továbbiakban: FaviR.) 7.§
(4) bek. alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszíni
vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint fokozottan érzékeny és
érzékeny területre esik.

A  bánya  területe  a  sh.4.2.  Balaton-felvidék  megnevezésű  sekély  hegyvidéki
víztestet és a k.4.4. Balaton-felvidéki karszt megnevezésű víztestet érinti. 

A bánya alaplapjának vertikális bővítésével kapcsolatosan a tervdokumentáció 53.
oldalán az alábbi olvasható:

„A bányaterületen a karsztvíz eredeti nyugalmi vízszintje (maximális karsztvízszint)
a  bányatelek  területén  220  [m  Bf]  szinten  volt,  amely  a  bányatelek  módosuló
alaplapja (235 [m Bf] ) alatt 15 [m]-re húzódik. A jelenlegi karsztvízszint ~218 [m Bf]
szinten van, a térségben karsztvízre települt ivóvízbázisok jelentősebb vízemelése
miatt.  A  karsztvíz  áramlási  iránya  a  DK-i  irányú.  A  karsztvízszint  és  az  alábbi
karsztvízszint  változás  térképeket  Csepregi  András  által  készített  tanulmányból
merítettük.” 

A hivatkozott tanulmány a tervdokumentációt megalapozó információk között sincs
egyértelműen feltüntetve, így az sem állapítható meg, hogy a Csepregi László által
készített tanulmány, mikor készült

A bányaterület  alatt  a karsztvízszint  tényleges szintje saját  mérési  eredménnyel
nincs alátámasztva. A szakirodalomból vett adat, nem ismert, hogy mely év, vagy
évek  vízszint  adata,  ezért  nem  fogadható  el.  Nem  bizonyított,  hogy  a  bánya
tervezett alaplapja ténylegesen nem közelíti meg a karsztvízszintet 10 m-en belül.
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A felszín alatti  vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 9.§ (4)
bekezdés c) pontja pedig kimondja, hogy a felszín alatti víz állapota szempontjából
fokozottan  érzékeny  területeken  tilos olyan  bányászati  tevékenység  végzése,
amelynek következtében a külszín megbontásával kialakított bányatalp a maximális
karsztvízszintet 10 m-en belül megközelíti. Azért, hogy a bányászat során a bánya
alaplapja nem fogja megközelíteni a maximális karsztvízszintet 10 méteren belül.
Mindezek alapján végzésem rendelkező részében feltételként fogalmaztam meg -
már  az  engedélyezett  bányaterületen  belüli  kapacitásbővítés  kapcsán  -  egy
monitoring kút létesítését, melyből mérési adatok nyerhetők, és igazolható, hogy a
bányaalap alatt a maximális karsztvízszint milyen mélységben található.

Amíg több méréssel egyértelműen nem bizonyított, hogy a bányaalap alatt milyen
mélységben  van  a  karsztvíz  maximális  szintje,  addig  nem tudok hozzájárulni  a
bányatalp 248,0 mBf szintről 230 mBf szintre történő mélyítéséhez. 

Ahhoz,  hogy  a  bánya  alaplap  süllyesztés  kérelem  elbírálásához  elegendő
adat álljon rendelkezésre az alábbiakat javaslom:

.A  jelenlegi  karsztvízszint  meghatározása,  a  karsztvízszint  alakulásának
nyomon  követése,  ill.  a  bánya  felszín  alatti  vizekre  gyakorolt  hatásainak
vizsgálata céljából, jogerős vízjogi létesítési engedély alapján legalább 1 db,
megfelelő  helyre  telepített  és  legalább  a  +210,0  mBf  szintig  lemélyített
vízszint- és vízminőségészlelő kutat kell kialakítani, úgy, hogy a kút bármikor
megközelíthető legyen, ill. észlelését különösebb technikai nehézség nélkül
el lehessen végezni.  

.Az így meghatározott karsztvízszint figyelembevételével a bánya területén és
környezetében  becsülni  kell  a  karsztvízszint  alakulásának  várható
tendenciáját,  mértékét,  amely  adatok  és  a  219/2004.  (VII.  21.)  Korm.
rendelet 9. § (4) c) pontja figyelembevételével felül kell vizsgálni, ill. meg kell
állapítani  a  területen  jogszerűen  végezhető  bányászati  tevékenység
alapsíkját.

A bánya kapacitása még növelhető a termeléssel eddig is igénybe vett területen. 

A  tervdokumentációval  megkerestem  a  Közép-dunántúli  Vízügyi  Igazgatóságot,
mint  Kormány  által  kijelölt  felszíni  és  a  felszín  alatti  vizek  kezelőjét.  A  Közép-
dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság  Szfvár-A-0774-0002/2020.  iktatószámon
szakvéleményét  megadta,  melyet  a  szakhatósági  állásfoglalásom kialakításakor
szintén figyelembe vettem. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szfvár-A-0774-
0002/2020. iktatószámú szakvéleménye:

„T. Cím az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25.
§  (1)  b)  pontja  alapján  35700/2207-1/2020.ált.  iktatószámú  végzésében
megkereste Igazgatóságunkat  azzal,  hogy a „Szentkirályszabadja I.  -  dolomit”
védnevű bányatelek vertikális bővítése, ill. a bányatelken működő külszíni bánya
kapacitásnövelése  tárgyában  indult  előzetes  vizsgálati  eljárásában
Igazgatóságunk 10 napon belül adja meg nyilatkozatát a tervezett módosítások
felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának, ill. egyéb vízgazdálkodási
vonatkozásainak  mérlegeléséhez  szükséges,  az  Igazgatóság  rendelkezésére
álló adatok és tények tekintetében. 
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T.  Cím  végzésében  közölte  a  környezetvédelmi  hatóság  által  a  vízügyi  és
vízvédelmi  hatóság  rendelkezésére  bocsátott  engedélyezési  dokumentáció
elektronikus elérhetőségét. 

A  zöldhatóság  honlapján  elektronikusan  elérhető,  Kappel  Gizella  okl.
bányamérnök, Berkes Sándor okl. gépészmérnök, környezetvédelmi szakértők,
valamint  Bruckner  Attila  okl.  táj-  és  kertépítész  mérnök,  élővilágvédelmi  és
tájvédelmi  szakértő  által  2020.  február  hóban  összeállított  előzetes  vizsgálati
dokumentáció  és  mellékletei,  valamint  az  Igazgatóság  rendelkezésére  álló
nyilvántartási adatok alapján az alábbiakat állapítjuk meg: 

Előzmények, a tervezett bányatelekbővítés, ill. kapacitásnövelés célja: 

A Veszprémi Bányakapitányság 2045/1999. számú határozatával megállapította
a  „Szentkirályszabadja  I.  -dolomit”  védnevű  bányatelket,  amely  határozat  a
4026/2001. és VBK/3184/33/2006. számon módosításra került. 

A  bányászati  jog  jogosítottja  a  „Török  és  Fia”  Szolgáltató  Kft.  (8225
Szentkirályszabadja,  Rákóczi  út  33.  -  a  továbbiakban:  bányavállalkozó).  A
bányászati tevékenységet jelenleg a Bányafelügyelet által VE-V/001/123-5/2019.
sz. határozattal jóváhagyott 2019. - 2023. évi műszaki üzemi terv alapján végzik. 

A  dolomitbánya  környezetvédelmi  működési  engedélyét  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztálya  KTF-
14785/2015., 76598/2015. számon adta meg, amely működési engedély később
a  KTF-14785/2015.,  2592/2016.  ügyszámú  határozattal  kijavítása  került.  A
környezetvédelmi működési engedély 2030. december 31-ig hatályos, a bánya
engedélyezett termelési kapacitása jelenleg: 17.000 m3/év. 

A  bányavállalkozó  a  bányaüzem  termelési  kapacitásának  jelentős  mértékű
bővítését tervezi, így 2018. szeptemberében előzetes vizsgálati dokumentációt
nyújtott be az illetékes környezetvédelmi hatósághoz.  

A  megnövekedett  dolomit  ásványi  nyersanyag  keresletre  tekintettel  a
bányavállalkozó a kitermelési kapacitás jelentős, 17.000 m3/év-ről 70.000 m3/év-
re történő növelését, ill. a bányatelek vertikális bővítését is tervezi. 

A tervezett kapacitásbővítés a tevékenység megvalósítására vonatkozó korábbi
engedélyben  meghatározott  mértéket  legalább  25%-kal  meghaladja,  így  a
környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati  engedélyezési
eljárásról  szóló 314/2005.(XII.25.)  Korm. rendelet 2.  § (2) bekezdés a) pontja
szerinti jelentős módosítás előzetes vizsgálat köteles, így az előzetes vizsgálati
dokumentációt  elkészíttette  és kezdeményezte  a hatályos működési  engedély
módosítását a környezetvédelmi hatóságnál. 

A bányatelek jelenlegi  területe:  14 ha 4488 m2 (ténylegesen 14 ha 4117 m2
számítási hiba miatt) 

A bányatelek fedőlapja: +286,0 mBf, nem változik 

A bányatelek alaplapja: +248,0 mBf 

A  bányatelek  alaplapja  a  bővítés  után:  +235,0  mBf  (A  tervezett  alaplap
süllyesztés mértéke 13,0 m.) 
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A bánya jelenleg érvényes, jóváhagyott műszaki üzemi terv alapján üzemel. A
bányavállalkozó  a  növelt  kapacitású,  ill.  a  +235,0  mBf  szintre  süllyesztett
alaplapig  folytatott  kitermelést  csak  a  vonatkozó  környezetvédelmi  engedély
megszerzését követően, a bányafelügyelet által jóváhagyott kitermelési műszaki
üzemi terv birtokában tervezi megkezdeni.  

A bánya évente ~250 munkanapon, napi 8 órában (8-16 óra közötti időszakban)
nappali  világosság  mellett  üzemel.  A  bányászati  tevékenység  végzését
szélsőséges  időjárás  korlátozhatja.  A  70.000  m3/év  éves  termelés  évi  250
üzemnappal  számolva 280 m3/nap ásványi nyersanyag kitermelését jelenti.  A
bányászati  tevékenység  várható  időtartama  a  bővítést  követően,  ide  értve  a
felhagyást is kb. 80 év. 

A kapacitásbővítéssel, ill. a tervezett alaplap süllyesztéssel összefüggésben az
alkalmazott  bányászati  technológia  nem  változik.  A  felszíni  típusú  külfejtési
technológia  letakarítás,  kitermelés,  belső  szállítás,  készletezés,  osztályozás,
rakodás, kiszállítás, tájrendezés és rekultiváció munkafolyamatokból ál. 

A  murvás laza szerkezetű  dolomitot  hidraulikus  kotróval,  és  homlokrakodóval
jövesztik keményebb padokat pedig robbantják. Az évenkénti 8-10 robbantást a
bányahatóság  által  kiadott  robbantási  engedélyben  előírtak  szerint  végzik.  A
robbantólyukak fúrását  alvállalkozó (Kőmetál  Kft.  8000 Székesfehérvár,  Fürdő
sor 10/a) végzi. 

A bányászati tevékenyég jövesztést, rakodást, belső szállítást végző gépei: 2 db
homlokrakodó,  1  db  kotró,  1  db  fúrókocsi,  1  db  mobil  osztályozó-  és  törő
berendezés, 1 db áramfejlesztő.  

A  bányában  5  fő  gépkezelő  és  2  fő  műszaki  felügyelet  dolgozik  a
kapacitásbővítést követően. A dolgozók részére melegedőt (konténer) és mobil
illemhelyet telepítettek. A dolgozók ivóvízellátása palackozott vízzel biztosított. A
keletkező kommunális szennyvíz a mobil illemhelyben átmeneti tárolásra kerül,
ill.  szükség  szerint  szennyvíztelepre  szállíttatják.  Technológiai  szennyvíz  nem
keletkezik. 

A tervezett bányatelek bővítés és kapacitásnövelés felszíni és felszín alatti
vizekre gyakorolt hatása: 

A  „Szentkirályszabadja  I.  -  dolomit”  védnevű  bányatelek  felszíni  vizeket,
vízfolyást nem érint. A bányatelek területére a csapadékvíz nem folyik be, mivel
a bányaüzem védőtöltéssel van körülvéve. A lehulló csapadékvíz a bányatelek
még nem bolygatott részén a talajban, ill.  a bánya már letakarított területén a
felszínre  került  kőzetben,  ill.  annak  repedéseiben  elszikkad,  vagy  a
terepviszonyoknak megfelelően lefolyik a bánya, ill. a szélterületek mélypontjai
felé. A bányatelek vertikális bővítése, ill. a termelési kapacitás növelése a felszíni
vizekre érdemi hatást nem gyakorol. 

A bányatelek a Duna részvízgyűjtőn belül  a 4-2. sorszámú Balaton közvetlen
megnevezésű tervezési alegységen helyezkedik el.  Magyarország felülvizsgált
és  a  1155/2016.  (III.  31.)  Korm.  határozattal  elfogadott  2015.  évi  vízgyűjtő-
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gazdálkodási terve alapján a bányászati tevékenység az alábbi víztesteket érinti,
ill. érintheti: 

Az sh.4.2  Balaton-felvidék megnevezésű sekély hegyvidéki  víztestet,  amely a
vízgyűjtő-gazdálkodási  terv  felülvizsgálata  során  meghatározottak  szerint
mennyiségi állapotát tekintve jó, kémiai szempontból viszont gyenge minősítésű.
A  h.4.2  Balaton-felvidék  megnevezésű  hegyvidéki  víztestet,  amely  mind
mennyiségi, mind kémiai állapotát tekintve jó állapotú. A k.4.2 Balaton-felvidéki
karszt  megnevezésű  karsztos  víztestet,  amely  víztest  mennyiségi  állapotát
tekintve jó, kémiai szempontból viszont gyenge minősítést kapott. 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló
27/2006.  (II.  7.)  Korm.  rendelet  5.  §  (1),  (2)  bekezdése,  ill.  a  nitrátérzékeny
területeknek  a  MePAR  szerinti  blokkok  szintjén  történő  közzétételéről  szóló
43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet értelmében közzétett  elektronikus nyilvántartás
szerint a bányatelek és környezete nitrátérzékeny területen fekszik. 

A  bányatelek  területén,  ill.  annak  1,4  km-es  sugarú  környezetében  az
igazgatóság  nyilvántartásában  szereplő,  engedélyezett  fúrt  kút,  felszín  alatti
vízkivétel  nem  található,  a  terület  üzemelő,  ill.  távlati  ivóvízbázis  előzetesen
lehatárolt,  ill.  hatósági  határozatban  kijelölt  hidrogeológiai  védőidomát,
védőövezet- és védőterület-rendszerét nem érinti. 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések
besorolásáról  szóló  27/2004.  (XII.  25.)  KvVM  rendelet  értelmében
Szentkirályszabadja  közigazgatási  területe  a  felszín  alatti  víz  állapota
szempontjából  fokozottan  érzékeny,  ill.  kiemelten  érzékeny  felszín  alatti
vízminőség védelmi terület. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (1)
bekezdésén  alapuló  1:100.000-es  méretarányú  érzékenységi  térkép
(érzékenységi alkategóriák szerinti térkép) alapján a tárgyi bányatelek területe a
felszín  alatti  vizek  állapota  szempontjából  fokozottan  érzékeny,  ill.  érzékeny
területre esik. (A rendelet 2. melléklet 1. b) és 2. a) pontja alapján.) 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. § (4)
c)  pontja  értelmében  a  felszín  alatti  víz  állapota  szempontjából  fokozottan
érzékeny  területen  tilos  olyan  bányászati  tevékenység  végzése,  amelynek
következtében  a  külszín  megbontásával  kialakított  bányatalp  a  maximális
karsztvízszintet 10 m-en belül megközelíti.  

A  benyújtott  előzetes  vizsgálati  dokumentáció  szerint  a  karsztvíz  eredeti
nyugalmi szintje (a maximális karsztvízszint) a bányatelek területén a +220 mBf
szinten volt, a jelenlegi karsztvízszint pedig kb. a +218 mBf szinten van, bár a
megadott szinteket irodalmi hivatkozás, vagy mérési adat nem támasztja alá. 

A  dokumentáció  a  Dunántúli-középhegység  karsztvíztárolójának  2013.  évi
állapotértékelésére hivatkozik, miszerint: „a bányaterületen a 2030-ra előre jelzett
220,0-222,5  mBf  szint  lényegében  az  eredeti  karsztvízszintet  tükrözi.  ….
amennyiben a későbbiekben is megmarad a térségben a nagyobb mennyiségű
ivóvízemelés akkor a karsztvíz szintje 220 mBf szint körüli marad.” 
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Ezzel  kapcsolatosan  megjegyezzük,  hogy  tudomásunk  szerint  Dunántúli-
középhegység karsztvíztárolójának 2013. évi állapotértékelése Balaton-felvidéki
karsztra  (k.4.2.  víztestre)  vonatkozóan  nem  tartalmaz  konkrét  vízszint
előrejelzéseket,  így  igazából  a  karsztvízszint  alakulásának  becslésekor  (pl.  a
bányatelek  térségében)  csak  a  2014.  januári  karszt  vízszinteket  bemutató
ábrára, ill. az azóta mért vízszint idősorokra támaszkodhatunk. 

A  hivatkozott  tanulmányban  foglaltak  szerint  a  bányászati  célú
vízszintsüllyesztés  hatása  Szentkirályszabadja  térségében  nem  jelentkezett
kimutatható mértékben, a terület döntő részén a beszivárgástól és az antropogén
hatásoktól függően alakulnak a karsztvízszintek ill. a források hozamai.  

A  bányatelek  közvetlen  környezetében  nincs  olyan  karsztra  beszűrőzött  kút,
amely vízszintje alapján nagy biztonsággal meghatározható lenne a bányatelek
alatti karsztvízszint.  

A bányától ÉNy-ra, kb. 2,8 km távolságra van az Igazgatóságunk kezelésében
lévő  Veszprém-Meggyespuszta  elnevezésű,  ill.  4,8  km-re  DNy-ra  a
Veszprémfajsz-1 (K-2 kat. számú) karsztvízszint észlelő kút, ill. szintén DNy-ra,
kb. 2,3 km távolságra vannak a Felsőörs, Malomvölgyi vízbázis Fe-1 (K-7) és Fe-
2  (K-8)  jelű,  ill.  kataszteri  számú  észlelőkútjai,  amelyek  vízszintadatait  is
felhasználták  az  állapotértékelés  már  hivatkozott,  a  Balaton-felvidék
karsztvízszintjeit bemutató ábrájának elkészítéséhez. 

A  rendelkezésünkre  álló  észlelési  adatsorok  alapján  megállapítható,  hogy  a
vízrajzi  törzshálózat  részét  képező  kutakban  a  2015.  évben  a  2014.  januári
vízszinteket  8-9  m-rel  meghaladó  vízszinteket  is  mértek,  ill.  a  2015-2016.
években  a  Veszprém-Meggyespusztai  kút  szintje  tartósan  +255,6  mBf,  a
Veszprémfajsz-1  karsztvízszint  észlelő  kút  szintje  pedig  tartósan  +247,7  mBf
fölött volt. Ezek az értékek azt mutatják, hogy (amennyiben az állapotértékelés
ábráját tekintjük alapnak) a beszivárgás függvényében a bányatelek közelében a
+220,0 mBf szintet jóval meghaladó karsztvízszintek is előfordulhatnak.  

A Malomvölgyi vízbázist üzemeltető DRV Zrt. üzemi adatszolgáltatása alapján az
Fe-1 és Fe-2 jelű kutakban mért maximális vízszintek átlaga az utóbbi 5 évre
kiszámítva (de a 2015. évi, értékelhetetlen adatokat mellőzve) rendre -16,06 m,
azaz 233,8 mBf,  ill.  -26,17 m, azaz 214,7 mBf  volt,  amely vízszintek szintén
magasabbak a 2014. évi ábra alapján leolvasható adatoknál.  

A  bányától  ÉÉNy-ra,  mintegy 1,6  km-re  van  a  Szentkirályszabadja  K-10  kat.
számú,  2000-ben  lemélyített  119  m  talpmélységű  víztermelő  kút,  amely  kút
vízföldtani  naplója  szerint  a  +296,97  mBf  terepszinten  létesített  kútban  a
kivitelezéskor -14,5 m nyugalmi vízszintet mértek.  

A Veszprém-Meggyespusztai kút vízszint idősorát tekintve a fenti kútban 2000-
ben mért vízszint nagyjából a jelenlegi karsztvízszintnek felel meg, ami így kb.
282 mBf-re adódik.  

A  bányától  K-re,  kb.  1,9  km  távolságban  Szentkirályszabadja  község
közigazgatási  területének déli,  Balatonalmádival  határos  részén,  a  258,3  mBf
magas Cseri-hegy csúcsa közelében triász dolomit vízadóra lemélyített kb. 60 m
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mélységű magánkút létesült. A kút nyugalmi vízszintje 2016.11.24-én 33,24 m-rel
volt a terep alatt, azaz a karsztvízszint a létesítéskor a +217,46 mBf szinten volt.

A vízszintek térben és időben történő alakulásának becslését a fenti adatokon
kívül  tovább  nehezíti  az  is,  hogy  igazából  nem  ismert  a  Balaton  karsztvizet
megcsapoló hatásának mértéke és távolhatása, viszont ennek vizsgálata nem is
volt feladata a már többször említett állapotértékelésnek. 

A  benyújtott  előzetes  vizsgálati  dokumentációban  előadottak,  ill.  a
rendelkezésünkre  álló  adatok  alapján  álláspontunk  szerint  jelenleg  nem
bizonyított, hogy a területen várható maximális karsztvízszint nem emelkedhet a
+225,0 mBf szint  fölé,  így  a bányatelek alaplapjának a tervezett  +235,0 mBf
szintre  történő  süllyesztésének  engedélyezéséhez  a  karsztvízszintek
alakulásának  további  részletes  vizsgálatára,  adatgyűjtésre  és  azok  átfogó,
részletes elemzésére van szükség. A fentiek alapján Igazgatóságunk, mint a
működési  területén található  felszín  alatti  vizek,  ill.  a  felszín  alatti  vizek
víztartó  képződményeinek  vagyonkezelője  a  tervezett
alaplapsüllyesztéshez jelenleg nem járul hozzá. 

A  dokumentációhoz  csatolt  bányatérkép  alapján  a  bányatalp  az
engedélyezett 248,0 mBf szintet már megközelítette, ill. helyenként elérte, a
termeléssel  igénybe vett  terület  azonban a  teljes  bányatelek területének
mindössze  az  egyharmadát  teszi  ki,  így  a  tervezett  13  méteres
alaplapsüllyesztés engedélyezésének jelen eljárásban történő elmaradása
álláspontunk szerint nem veszélyezteti a bánya további működését. 

A  bányaüzem  tervezett  kapacitásbővítését  a  hatályos  környezetvédelmi
engedélyben  foglalt  előírások  betartása  mellett  vízvédelmi  és  vízkészlet
gazdálkodási szempontból nem kifogásoljuk.  

Nincs  azonban  tudomásunk  arról,  hogy  a  helyszínrajzon  is  feltüntetett,  a
bányaudvaron történő nem veszélyes hulladék kezelése milyen engedély alapján
és milyen felételekkel történik, így azzal kapcsolatosan kérjük a vízügyi hatóság
és/vagy a környezetvédelmi hatóság részéről Igazgatóságunk tájékoztatását.  

A  tárgyi  dolomitbánya  hatályos  környezetvédelmi  engedélyének  a  termelési
kapacitás  növelése  tekintetében  történő  módosításához  a  szakhatósági
hozzájárulás megadását javasoljuk, az alábbiak előírása mellett: 

1. A jelenlegi  karsztvízszint  meghatározása,  a  karsztvízszint  alakulásának
nyomon követése, ill. a bánya felszín alatti vizekre gyakorolt hatásainak
vizsgálata céljából, jogerős vízjogi létesítési engedély alapján legalább 1
db, megfelelő helyre telepített és legalább a +210,0 mBf szintig lemélyített
vízszint-  és  vízminőségészlelő  kutat  kell  kialakítani,  úgy,  hogy  a  kút
bármikor  megközelíthető  legyen,  ill.  észlelését  különösebb  technikai
nehézség nélkül el lehessen végezni.  

2. Az így meghatározott karsztvízszint figyelembevételével a bánya területén
és  környezetében  becsülni  kell  a  karsztvízszint  alakulásának  várható
tendenciáját,  mértékét,  amely  adatok  és  a  219/2004.  (VII.  21.)  Korm.
rendelet 9. § (4) c) pontja figyelembevételével felül kell vizsgálni, ill. meg
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kell állapítani a területen jogszerűen végezhető bányászati tevékenység
alapsíkját 

Nyilatkozatunkat  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.
törvény 25. § (1) b) pontja alapján adtuk meg.„

A  Közép-dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság  szakvéleményével  egyetértve,  a
hatáskörömbe utalt  kérdéseket megvizsgálva vízügyi és vízvédelmi szempontból
az  előzetes  vizsgálati  dokumentációban  foglalt  tervezett  tevékenységgel
kapcsolatban  kizáró okot állapítottam meg,  ezért a szakhatósági állásfoglalás  
1. pontjában foglaltak szerint döntöttem.

A rendelkező részben tett feltételek és a benyújtott tervdokumentációkban foglaltak
betartása mellett a bánya kapcitásbővítése kapcsán vízgazdálkodási és vízvédelmi
szempontból  nem  feltételezhető  jelentős  környezeti  hatás,  azonban  a  bánya
vertikális bővítésének engedélyezéséhez nem járultam hozzá, mert valós mérési
adatok hiányában nem bizonyított, hogy a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 9.§
(4) bekezdés c) pontjában megfogalmazott feltétel betartása biztosított.

Jelen  szakhatósági  állásfoglalás  ellen  önálló  jogorvoslatnak  nincs  helye,  az  a
határozat,  illetve  az  eljárást  megszüntető  végzés  elleni  jogorvoslat  keretében
támadható meg az Ákr. 55.§ (4) bekezdése alapján.

A  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság hatáskörét  a  vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 1. § (1)
bekezdése,  a  vízvédelmi  hatáskörömet  a  környezet  védelmének  általános
szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény 66/A.  §,  és  a vízügyi  igazgatási  és  a
vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014 Korm. rendelet) 10. § (1)
bekezdés 4. pontja, a vízügyi és vízvédelmi illetékességemet a 223/2014 Korm.
rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az Ákr. 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes
közérdeken alapuló  kényszerítő  indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja
alapján, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság adtam meg.”

A  Khvr. 1.  §  (6b)  bekezdés  alapján  a  környezetvédelmi  hatóság  az  előzetes
vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati, valamint
az  összevont  eljárásban  –  a  tevékenységnek  a  helyi  környezet-  és
természetvédelemmel  kapcsolatos  önkormányzati  szabályozásával,  valamint  a
településrendezési  eszközökkel  való  összhangjának  megállapítása  érdekében  –
megkeresi a tevékenység telepítési helye szerinti település, a fővárosban a kerület
(a  továbbiakban  együtt:  település)  jegyzőjét.  A  VE-09/KTF/03101-13/2020.
iktatószámú  végzésével  megkerestem  a  tevékenységgel  érintett
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzatának  jegyzőjét  (a  továbbiakban:
Jegyző).

A Jegyző 190-3/2020 számon az alábbiak szerint adta meg nyilatkozatát:
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„A hivatalunkba 2020. március 25-én érkezett hivatkozott számú megkeresésére
válaszolva az alábbiakról nyilatkozom: 

A Szentkirályszabadja I. dolomit kőbánya kapacitás- és vertikális bővítése a helyi
környezet-  és  természetvédelemmel  kapcsolatos  hatályos  önkormányzati
szabályozással összhangban van. A tevékenységgel érintett bányatelki ingatlanok
nem részei helyi jelentőségű védett természeti területnek, helyi környezetvédelmi
szempontból kiemelt védelmet igénylő területnek. 

A tervezett tevékenység a hatályos településrendezési eszközökkel összhangban
van,  a  tervezett  tevékenységgel  érintett  terület  vonatkozásában  a
településrendezési terv módosítása nincs folyamatban. 

Az  előzetes  vizsgálati  dokumentáció  tartalmával  kapcsolatban  azonban
megjegyezzük, hogy a tervezett,  a korábbi engedélyezett kapacitás több mint 3-
szorosát  jelentő  kapacitásbővítésből  származó  teherszállítási  forgalom
növekedésnek  a  Szentkirályszabadja  belterületi  lakott  szakaszának
aszfaltburkolatú  közútjait,  illetve  a  088  hrsz-ú  stabilizált  földút  kiépítettségű
külterületi közutat érintő nehéz-, pótkocsis-, nyerges tehergépkocsi forgalomnak az
úthálózatra  adódó  súlyterhelés  csökkentését  –  ezáltal  az  úthálózat  műszaki
állapotának megőrzését - szolgáló konkrét intézkedést nem tartalmaz (2.g Tervbe
vett  környezetvédelmi  létesítmények,  és  intézkedések  c.  bekezdés),  különös
tekintettel  arra,  hogy  a  bánya  működéséből  származó  eddigi  tehergépjármű
forgalmi  tapasztalatok  alapján  a  bányaterületről  a  település  irányába  zajló
teherforgalom  hatásai  miatt  a  településen  áthaladó  tehergépjármű  forgalomra
vonatkozó 20 t-ás összsúly-korlátozás került bevezetésre. A 4.a A hatótényezők c.
bekezdés  4.a.a.  Hatótényezők  jellege,  nagysága,  időbeli  változása,  és  térbeli
kiterjedése c. alpontja A termelvény elszállításának légszennyezése c. bekezdés
szerint 24 t kapacitású – a felvert porral foglalkozó rész szerint összesen 40 t-ás
(átlag 28 t-ás) - tehergépjárművekkel számol. 

Kérjük  az  előzetes  vizsgálati  dokumentáció  kiegészítését  az  előbb  említett
hiányosság megszüntetése érdekében.”

A Jegyző 190-3/2020 számú nyilatkozatában tett észrevételekre figyelemmel a VE-
09/KTF/03101-19/2020.  ügyiratszámú  végzésemben  nyilatkozattételre  hívtam  az
Ügyfelet. 

Az  Ügyfél  VE-09/KTF/03101-21/2020.  ügyiratszámon  érkeztetve  a  szállítási
tevékenységekre vonatkozóan benyújtotta nyilatkozatát és a Szentkirályszabadja
Község Önkormányzata és az Ügyfél közötti megállapodásokat. 

Az Ügyfél a tevékenységhez kapcsolódó kiszállítással érintett utak tekintetében az
alábbiakkal egészítette ki a dokumentációt: 

„A  bánya  megnyitásakor  a  bánya  megközelítése  kizárólagosan  a  település
irányából  volt  megoldható,  azonban ahhoz,  hogy a  külterületi  utak  a  kiszállítás
teherforgalmat elbírják, jelentős beruházással, önerőből kiépítették a kiszállításhoz
szükséges  utakat.  Továbbá  az  Önkormányzattal  szerződést  kötöttek  arra
vonatkozóan,  hogy  a  teherforgalommal  érintett  külterületi  utakat  a  gépjármű
közlekedés zavartalan szinten tartása érdekélben karbantartják. Kiépítettek egy, a
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települést elkerülő utat, amely Felsőörs felől teszi lehetővé a bánya megközelítését
Szentkirályszabadja település elkerülésével. Így a kapacitás bővítését követően is
a településen csak akkor halad át 20 tonnát meghaladó tehergépkocsi, ha magára
a  településre  történik  célfuvar,  egyéb  esetben  csak  üresen  közlekednek  a
gépjárművek,  melyek saját  tömege 8 és 14 tonna között  van.  Így  a 20  tonnás
korlátozást nem lépik át. „

A benyújtott kiegészítéseket VE-09/KTF/03101-22/2020. ügyiratszámon levelemhez
mellékelten megküldtem a Jegyzőnek, aki a kiegészítésekkel kapcsolatban további
nyilatkozatot nem tett.

Az előzetes vizsgálati eljárás során tudomásomra jutott információk, valamint
a szakhatósági állásfoglalás ismeretében megállapítottam, hogy a tervezett
tevékenységgel szemben vízügyi és vízvédelmi szempontból kizáró ok merült
fel, ezért  a  Khvr.  5.  §  (2)  bekezdés  c)  pont  ca)  alpontja  rendelkezésének
megfelelően döntöttem. 

Jelen határozat jogalapja a Kvt. 67. § (1) bekezdése, a Kvt. 71. § (1) bekezdés a)
pontja, a Khvr. 5. § (2) bekezdése.

Az eljárási költség viseléséről az Ákr. 81. §-a alapján rendelkeztem.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2020. április 24.

Az  ügyintézést  a  jelen  határozat  kézbesítésével  lezártam,  így  az  ügyintézési
határidőt megtartottnak tekintem.

A  VE-09/KTF/03101-2/2020.  ügyiratszámon  hozott  függő  hatályú  döntéshez
joghatások nem kapcsolódnak.

A Khvr. 5. § (6) bekezdése értelmében jelen határozatot megküldöm a Jegyzőnek,
aki  a  határozat  kézhezvételét  követő  nyolcadik  napon  gondoskodik  annak
közterületen és a helyben szokásos módon való közzétételéről. 

Az  Ákr.  89.  §-a  és  a  Kvt. 71.  §  (3)  bekezdése  szerint  a  határozatot  -  annak
véglegessé  válására  tekintet  nélkül  -  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal
honlapján, valamint a hirdetmeny.magyarorszag.hu oldalon közhírré teszem.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése rendelkezik. 

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az  Ákr. 114. § (1) bekezdése
biztosítja.  A  keresetlevél  benyújtásával  kapcsolatban  a  közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-
53. §-ai alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp.
29. § (1) bekezdése és  a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
608.  §-a  alapján  rendelkeztem.  A  tárgyaláson  kívüli  elbírálásra  vonatkozó
szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik. 

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról
az illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény 37.  §  (1)  bekezdése és  62.  §  (1)
bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.
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A Bíróság 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. számú melléklete állapítja
meg.

Az  Ákr. 55.  §  (4)  bekezdése  értelmében  a  szakhatóság  döntése  az  eljárást
befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A  határozat  nyilvántartásba  vételéről  a  környezetvédelmi  hatósági  nyilvántartás
vezetésének  szabályairól  szóló  58/2019.  (XII.  18.)  AM  rendelet  szerint
gondoskodtam.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal hatáskörét a Korm. rendelet 9. § és 13. §-a, a 
Kvt. 67. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése, és 
az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontja állapítja meg.

A  határozatot  az  Ákr. 85.  §  (1)  bekezdésére  tekintettel  a  Fejér  Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése
alapján  a  Veszprém  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  részére  is
megküldöm.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.  28.) MvM utasítás és a Veszprém
Megyei  Kormányhivatal  kormánymegbízottjának  a  kiadmányozás  rendjéről szóló
4/2020. (III. 2.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
kormánymegbízott

nevében és megbízásából

Wiborny József
főosztályvezető
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Kapják: 

1. Török és Fia Kft. (HK: 11670061)
2. Kappel-Bányatervezés Kft. (HK: 24723509)
3. Szentkirályszabadja Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (KRID:353679198)
4. Balatonalmádi  Közös Önkormányzati  Hivatal  Felsőörsi  kirendeltsége Jegyzője

(HK: 309008785)
5. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (hivatali kapun keresztül, 

KRID: 708215715) 
6. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (hivatali kapun keresztül, KRID: 

601411315) 
7. Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Főosztály,  email:

vemkh.nepegeszsegugyl  @veszprem.gov.hu  
8. Veszprém Megyei  Kormányhivatal  Földhivatali  Főosztály,  email:

vemkh.elelmiszer.foldhivatal  @veszprem.gov.hu  
9. Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Főosztály,

email: veszprem.epitesugy@veszprem.gov.hu
10.Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  Főosztály  email:

veszprem.noveny.talajved@veszprem.gov.hu
11.Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  Főosztály  email:

veszprem.erdeszet@veszprem.gov.hu
12.Hatósági nyilvántartás (központi rendszer, közzétételi lap)
13. Irattár
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