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A természet és a termőföld védelme  

a kavicsbányák terjeszkedésétől Dél-Pest megyében 
 

 
A Levegő Munkacsoport több mint tíz éve vesz részt a Dél-Pest-megyei kavicsbánya-

nyitási kérelmek környezeti hatásvizsgálati eljárásaiban, próbálva megakadályozni a 
kavicsbányászat természeti és mezőgazdasági környezetre egyaránt hátrányos elharapódzását. 
2017 szeptemberében a környezetvédelmi hatóság elutasított két kavics-bányanyitási kérelmet 
Kiskunfélegyháza és Délegyháza, illetve Bugyi község térségében. A két területet érintő 
eljárásban szintén közreműködött a Levegő Munkacsoport. 

 
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 2017 szeptemberében környezeti 

hatásvizsgálati eljárás keretében két nagyobb kavicsbánya-nyitási kérelemmel kapcsolatos 
határozatot hozott: 

 szeptember 18-i határozatában utasította el a Readymix Hungária Kft, „Kiskunlacháza 
XIX. – homok, kavics” „Kiskunlacháza XX. – homok, kavics”, Kiskunlacháza XXI. – 
homok, kavics” és „Délegyháza XIX. – homok, kavics” védnevű bányatelkek 
összevonásával összesen 438,8580 hektárnyi területre vonatkozó bányanyitási 
kérelmét; 

 szeptember 21-én pedig a Lasselsberger Hungária Kft. Bugyi 01554/5-10, 13-27, 29-
33, 40-41 helyrajzi számú, összesen 47,4193 hektárnyi területre vonatkozó 
bányanyitási kérelmét. 

 
A bányavállalkozók által benyújtott hatástanulmányokban közöltek alapján a 

kavicsbányászat a következő hatásokkal járna: 
A Kiskunlacháza és Délegyháza területén folytatni kívánt kavicsbányászat eredményeként 

a 438,8580 hektáros elbányászni szándékozott területen kilenc különálló, 10 méter mélységű 
tó maradna vissza, megközelítőleg összesen 310,7 hektár nyílt vízfelülettel. A kitermelés 50-
55 évig tartana, a kitermelhető ásványvagyon 27 128 363 tömör köbméter lenne, ez elosztva 
hozzávetőlegesen 900 000 tonnát tenne ki évente. 

A Bugyi Nagyközség területén 47,4193 hektáros területen folytatni kívánt kavicsbányászat 
várható időtartama – a piacot mint kockázati tényezőit figyelembe véve – 10 év lenne, 
legnagyobb évi kitermelt mennyiség 800 000 köbméter ásványi nyersanyaggal. A bányászati 
tevékenység befejeztével a területen két, 20-22 méter mélységű bányató maradna vissza, 
összesen 37 hektár nyílt vízfelülettel. 

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya határozatainak meghozatala érdekében mindkét kérelem 
ügyében megkereste a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben eljáró Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 
Osztályt (FKI-KHO), mely Hatóság a tárgyi telkeken folytatni kívánt bányászati 
tevékenységhez nem járult hozzá. 

A bánya nyitásának elutasítását mindkét kérelem esetében többek között azzal indokolta, 
hogy a kérelemhez benyújtott dokumentációkban részletezett tervezett tevékenység, valamint 
annak hatására bekövetkező, a felszín alatti vízben előidézett negatív hatások jelentősek, 
továbbá a fedőréteg letakarítását követően a megnyitott felszín alatti víztestek a fedőréteg 
hiányában kevéssé védettek a felszín felől esetlegesen bejutó szennyeződésekkel szemben. 
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Mindezek alapján a tervezett tevékenység nem teljesíti a környezetvédelmi törvényben és a 
felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeletben megfogalmazott alapvető 
célkitűzéseket és rendelkezéseket. 

Mindkét tervezett bányatelek a Duna-Tisza köze–Duna-völgy északi rész porózus víztest 
területére esik, ahol a víztest kémiai és mennyiségi állapota egyaránt gyenge. Vagyis az 
ökológiai vízigény jóval nagyobb az elérhető, rendelkezésre álló vízkészletnél. A Levegő 
Munkacsoport nagy jelentőségűnek tartja a szakhatóságnak azt az erkölcsi normaként is 
felfogható kijelentését, hogy azokon a víztesteken, ahol a prioritást élvező emberi 
vízhasználatok és az ökológiai vízigény együttesen meghaladják a sokéves átlagos 
utánpótlódást, ott a vízviszonyok alakulásában nagy szerepet játszó, az alacsonyabb prioritást 
jelentő humán beavatkozásokat kell ellenőrzés alá vonni. (Ez alatt nyilván az 
ásványbányászatot kell értenünk.) 

A természetvédelmi területektől való távolságot figyelembe véve, a tervezett bányák miatt 
várhatóan létrejövő depressziós hatás – összeadódva a térség már meglévő kavicsbánya-tavai 
miatt fennálló depresszióval – rendkívül hátrányosan érintené a bányák környékén, azoktól 
néhány kilométerre lévő természetvédelmi területeket, mivel a talajvízszint süllyedése idővel 
elérné és tönkretenné azok védett növényzetét, védett és nem védett állatviláguk élőhelyét. A 
talajvízszint süllyedése tönkretenné a bánya területén kívül eső, megmaradt mezőgazdasági 
területek állapotát is, ezzel az emberi életkörülményeket szintén károsítva. Figyelembe véve a 
kavicsbányászat nyomán visszamaradó, nagy kiterjedésű nyílt vízfelületek párolgását, a 
depressziós hatás örök időkre állandósul.  

(Újabban a kavicsbánya-nyitási kérelmekkel benyújtott környezeti hatástanulmányok a 
bányászat nyomán keletkező párolgó vízfelületek területének csökkentését a nagy arányú 
vagy teljes feltöltés ígéretével próbálják bizonyítani. Azonban mivel a feltöltéshez a 
kavicsbányászat során kitermelt „meddő” természetesen nem elegendő, ún. „inert” anyagot 
kívánnak az esetleges teljes feltöltéshez alkalmazni. A valóságban – amint arról lakossági 
panaszokból értesül a Levegő Munkacsoport – „inert” anyagok helyett az ellenőrzés hiányát, 
illetve az állandó ellenőrzés lehetetlenségét kihasználva igen gyakran szeméttel vagy nagy 
méretű bontott építőanyaggal temetik be a bányagödröket.)   

Határozata meghozatalához a Járási Hivatal „belföldi jogsegélyt” kért Délegyháza Község 
és Kiskunlacháza Nagyközség jegyzőitől, valamint Bugyi Nagyközség jegyzőjétől. 
Mindhárom jegyző megadott hivatalos nyilatkozata azt tartalmazza, hogy a bányanyitás 
szándéka ellentétes a község helyi építési szabályzatával, mivel a kérelmekben felsorolt 
helyrajzi számú területek mezőgazdasági övezetben vannak.  

Mire alapozták mégis a kavicsbányászattal foglalkozó vállalkozások az igényeiket? 
Ami a délegyházai és kiskunlacházai területekre vonatkozó igényt illeti, a Bányahatóság 

(Budapest Kerületi Bányaműszaki Felügyelőség) már 1975-ben bányatelket fektetett le azon a 
több száz hektárnyi területen, amely mindeddig csak azért maradt sértetlenül, a mindenkori 
telektulajdonosok mezőgazdasági művelésében, mert a bányavállalkozó elődje nem kívánt 
élni ezzel a lehetőséggel, illetve amennyiben a hatalmas terület egyes részein kezdeményezett 
is bányanyitási kérelem alapján eljárást az eltelt 40 év alatt, kérelmét különböző körülmények 
miatt vagy elutasította a környezetvédelmi hatóság, vagy – ha a terület egy részére meg is 
kapta az engedélyt – azon 5 évig nem kezdte meg a tevékenységet, így az engedély 
visszavonásra került. 

A Bugyi Nagyközség területén lévő 47,4193 hektárra vonatkozóan a környezetvédelmi 
eljárás megindításáról a Levegő Munkacsoport értesítette a bányanyitások ellen küzdő helyi 
és a szomszédos területeken élő lakosokat. 

A kiskunlacházai és délegyházai 438,8580 hektáros terület jelen környezetvédelmi 
eljárásában a Járási Hivatal az előzmények és a kérelemmel benyújtott új dokumentáció 
alapján pontosította a terület fekvését és röviden ismertette a kérelemben leírt technológiát. 
Településrendezési szempontból megjegyezte, hogy a településrendezési eszközökkel való 
összhang hiánya önmagában nem alapozza meg a kérelem elutasítását. (Ezt ugyanis az 
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illetékes önkormányzati testület a bányavállalkozó kérésére határozattal „orvosolhatja”.) 
Miután azonban a tervezett bánya közvetlen és közvetett hatásával érintett természetvédelmi 
területek kezelője a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság, jogsegély útján táj- és természetvédelmi szempontból véleményt kért tőlük. 

A DINPI többek között rávilágított, hogy a teljes terület jelenlegi művelési ága szántó, és 
ökológiai jelentőségét jellemzően az adja, hogy védett madárfajok táplálkozó és 
pihenőhelyként használják. 

A KNPI úgy nyilatkozott, hogy a tervezett bányatelek kitermelése során a talajvíz várható 
becsült depressziós tere érintheti a Kiskunsági Nemzeti Park Felsőkiskunsági puszta 
területegységet, mely kiemelt jelentőségű természetvédelmi terület. „A tervezett tevékenység 
a jelenleg létező bányák talajvízszint-süllyesztő hatására akkumulálódó, újabb talajvízszint-
süllyesztő hatást gyakorol az egységes víztestként funkcionáló térségi tórendszerek által 
előidézett talajvíz-depressziós tölcsérre.” „A további talajvízszint-süllyedés legfontosabb 
hatásviselői a védett és Natura 2000 területeken a »pannon szikes puszták és mocsarak« 
élőhely szárazabb típusai.”  

Fontos megállapítás, ami a hatástanulmányok által beígért és értékileg felmagasztalt 
rekultiváció ígéretével szembeállítható, lerombolva annak sokáig illedelmesen bevett 
nimbuszát, hogy a művelés végeztével visszamaradó vizes élőhely (rekultivált bányató) 
kialakítása természetvédelmi szempontból elfogadható ugyan, de a térségben meglévő, 
mintegy 20 négyzetkilométer szabad bányató felület és az ezekhez kapcsolódó hasonló 
céllal tervezett vizes élőhelyek nem képviselnek olyan természetvédelmi értéket, mint 
amekkorát az eredeti természetes állapotok, hagyományos tájhasználati módok 
megőrzése jelentene. A bányatavak amellett, hogy véglegesen megváltoztatják a térségre 
jellemző tájkaraktert, beszűkítik a növény- és állatfajok élőhelyeit. A létrejövő tó egy új 
élőhely, új ökoszisztéma kialakulását jelenti, azonban alapvetően tájidegennek minősül, 
és mint tájidegen ökoszisztéma nem képvisel olyan értéket, mint amekkorát az eredeti 
természetes állapotok, hagyományos tájhasználati módok. A mezőgazdasági területek 
élővilág-védelmi szempontból nem minősíthetőek értéktelen területnek, azok 
agrárélőhelyként funkcionálnak, így biztosítva táplálkozó- és pihenőhelyet számtalan 
védett és nem védett állatfajnak. 

A környezetvédelmi hatóság mindezek alapján megállapította: „További jelentős 
területeket igénybevevő külszíni kavicsbányák létesítése tájvédelmi szempontból sem 
kívánatos, mert az a táj karakterének további teljes átalakulását vonja maga után.” 

A Járási Hivatal döntése többek között fentebb kifejtettek alapján, továbbá a vízügyi 
hatósági szakvéleményt, valamint a nemzeti parki igazgatóságok véleményét és az 
eljárás során érkezett véleményeket figyelembe véve, a következő: táj- és 
természetvédelmi szempontból a tárgyi bányászati tevékenységre környezetvédelmi 
engedély nem adható. 

 
A Bugyi Nagyközség területén kérelmezett kavicsbányától keleti irányban kb. 4,5 km-re 

húzódik az Ócsai Tájvédelmi Körzet országos jelentőségű fokozottan védett természeti 
területe. A tervezett bányatelektől északkeleti irányban, kb. 2,7 km-re van Ráda puszta ex lege 
védett lápterülete. Északi irányban kb. 700 méterre húzódik az OTrT által lehatárolt országos 
ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezeteként kijelölt szántó művelésű területe, több védett 
és fokozottan védett madárfaj dokumentált élőhelye (pihenő, táplálkozó, fészkelő-, illetve 
költőhelye). Ezért a Járási Hivatal megítélése szerint a területen végezni kívánt 
bányászati tevékenység táj- és természetvédelmi szempontból kifejezetten aggályos. 

A termőföld mennyiségi védelme szempontjából a Járási Hivatal mindkét esetben 
szakvéleményt kért a Kormányhivatal illetékes Osztályától. A kiskunlacházai és délegyházai 
telkek vonatkozásában a Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatalának Földhivatali Osztálya – 
a bányanyitási kérelemben szereplő valamennyi kiskunlacházai és délegyházai helyrajzi 
számú terület termőföld értékét számításba véve adta meg állásfoglalását. 
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A települési átlagnál jobb minőségű termőföldekre vonatkozóan nem adta hozzájárulását a 
más célú felhasználáshoz. Nyilatkozatában leszögezte, hogy „a Délegyháza és Kiskunlacháza 
község külterületén a kérelemben megjelölt tevékenység összesen 498,9870 hektár nagyságú 
termőföldet érint, melyből átlagosnál jobb minőségű 276,1776 hektár nagyságú terület, így 
ebben az esetben érvényesíteni kell a termőföld mennyiségi és minőségi védelmét. Azonban 
abban az esetben, ha csak a gyengébb minőségű területeken történik a tervezett bányászati 
tevékenység, akkor az akadályoztatná a szomszédos termőföldeken a mezőgazdasági 
tevékenységet. Minden körülményt számításba véve a Földhivatali Osztály a hozzájárulását 
megtagadta. 

A földhivatali véleményben olvasható többek között az alábbi álláspont: 
„Az ásványi nyersanyagokat takarékosan, a jövő nemzedék érdekeinek figyelembe 

vételével kell védeni, megőrizni, illetve – a leghatékonyabb felhasználás biztosításával – 
kitermelni, minimálisra csökkentve a termőföld igénybevételével járó kedvezőtlen hatásokat. 
Az elkövetkező évtizedek gazdasági, társadalmi fejlődését várhatóan éppen a természeti 
erőforrások (ivóvíz, energia, termőföld stb.) szűkössége befolyásolja majd a 
legmarkánsabban. A termőföldek várható szűkössége okán a bányatelkek méretének 
maximálása szükséges, mert korlátozás hiányában a mezőgazdasági termelés hosszú távú 
fenntarthatósága nem biztosítható.” 

„A bányaművelés dokumentációban megjelölt időtartamában (50-55 év) nem garantált, 
hogy a kitermelt kavics, homok és agyag nyersanyagra szükség lesz, mert ez idő alatt más 
alternatív nyersanyagok jelenhetnek meg, ezzel ellentétben a termőföldeken történő 
növénytermesztésre ugyanezen időtartam alatt továbbra is lesz igény.” 

(Ezzel kapcsolatban a Levegő Munkacsoport megjegyzése: A környezetvédelmi 
eljárásokban adott véleményezéseinkben számos esetben felhívtuk a figyelmet a bontásból 
származó építőanyagok újrahasznosítását megalapozó iparág fejlesztésének szükségességére. 
Ezeket a nyilatkozatainkat mind a kavicsbányászat elharapódzása ellen, mind pedig a 
bányatavak építési hulladékkal való feltöltése ellen tettük!) 

Ebben a környezetvédelmi eljárásban a Levegő Munkacsoport három alkalommal is 
nyújtott be véleményezést (ld. a mellékleteket), és tanácsaival segítette a délegyházi és 
kiskunlacházai termőföld tulajdonosokat. A délegyházi gazdák összefogása és aktivitása ez 
esetben is rendkívüli volt. Beadványokat intéztek a környezetvédelmi hatósághoz, és a 
Levegő Munkacsoport tanácsa alapján a bányahatóság felé is nyilatkoztak olyan értelemben, 
hogy földjeiken továbbra is mezőgazdasági művelést kívánnak folytatni, és földjeiket nem 
kívánják sem eladni, sem más módon hasznosítani. 

Úgy érezzük, hogy ez az eset méltó demonstrációja a termőföld-védelem és a 
természetvédelem érdekében a hatóságok, a lakosság, a társadalmi szervezet és a délegyházi 
önkormányzat összefogásának.  

A Bugyi Nagyközség területén lévő 47,4193 hektárra vonatkozóan a Járási Hivatal a 
termőföld mennyiségi védelme szempontjából a Dabasi Járási Hivatal Földhivatali 
Osztályától kért szakvéleményt. A szakvélemény többek között az alábbiakat tartalmazza: 
„…a tervezett bánya szinte teljes területe számít a települési átlag feletti minőségű 
termőföldnek. … Az átlagosnál gyengébb minőségű termőföldek a vizsgált területen belül 
amorf alakú talajfoltot alkotnak, így a szomszédos termőföldek hasznosításának biztosítása és 
a növénytermesztési munkák akadályozásának megelőzése érdekében a teljes területre 
vonatkozóan tagadtam meg földvédelmi hozzájárulásomat.” 

A Járási Hivatal Határozatában idézi az alapvető jogok biztosának egy 2012. évi ügyben 
rögzített nyilatkozatát: 

„(…) Magyarország Alaptörvénye P) cikke kimondja: „A természeti erőforrások, 
különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos 
növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, 
amelyek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és 
mindenki kötelessége.” 
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„Az Alaptörvény e rendelkezésének megfelelően a termőföld és a vízkészletek jövő 
nemzedékek érdekében történő védelme alapvető követelményt jelent az ásványi 
nyersanyagok kitermelése során. A termőföld hasznosítását és a vízkészletek védelmét nem 
előzheti meg a bányászati érdek, annak érvényesítése csak ezen alkotmányos érdekekre 
figyelemmel történhet. (…) 

Vizsgálatom azt támasztja alá, hogy a Pesti-síkság déli részén, valamint az ország néhány 
más területén folytatott kavics- és homokbányászat intenzitása ellentétes az Alaptörvény P/ 
cikkében rögzített alapelvvel, vagyis a termőföld, a vízkészlet, a biológiai sokféleség 
védelmének, fenntartásának és a jövő nemzedékek számára való megőrzésének 
célkitűzésével, (…)” 
 
 
2017. október 18. 
 
A cikket összeállította: 
Schnier Mária 
 
 
(Mellékletek a következő oldalakon) 
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dr. Orosziné dr. Polner Kinga     Budapest, 2017. június 1. 
főosztályvezető-helyettes részére      34/2017 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
 
 
Tárgy:   A Readymix Hungária Kft. kérelmére a jogosultságában álló „Kiskunlacháza XIX. – 
homok, kavics”  „Kiskunlacháza XX. – homok, kavics”,  Kiskunlacháza XXI. - homok, 
kavics”  és „Délegyháza  XIX.  – homok, kavics”  védnevű bányatelkek összevonásának 
környezeti hatásvizsgálati eljárása 
Az ügy iktató száma:  PE-06/KTF/17788/2017 
Ügyintéző: Marlyin Kádár Enéh 
Véleményezés 
 
 
Tisztelt Főosztályvezető-helyettes Asszony! 
 
A tárgyra vonatkozó,  május  9-én közzétett hatásvizsgálati anyaggal kapcsolatban az alábbi 
véleményezést adjuk. 
 
A  környezeti hatásvizsgálati dokumentációt, valamint annak  természetvédelmi munkarészét 
és hidrogeológiai modellvizsgálatát nem tartjuk kielégítőnek az alábbiakban felsorolt 
hiányosságok  és félrevezető felületességek miatt. 
 
A 2. fejezetben felsorolt engedélyek   -  a környezetvédelmi eljárások viszontagságai (perek, 
perektől való visszalépések, mint a Kiskunlacháza XIX.  És Kiskunlacháza XXI. esetében)  
valószínűleg tartalmazzák a kérelmező környezetvédelmi engedélyek által meglévő 
jogosultságát a  438 hektár 8580 négyzetméter területre…  
 
A  3.1. fejezetben olvasható, hogy a vizsgált terület kb. 98 %-án  jelenleg szántóföldi 
mezőgazdasági  növénytermesztés folyik, kukorica, napraforgó, „stb.”(!)  A 
„természetvédelmi munkarész”  bővíti a területen folytatott növénytermesztés körének leírását 
búza, őszi árpa említésével. A 3.1. fejezet ezen kívül lazán megemlíti, hogy a tervezési terület 
az ingatlan nyilvántartás alapján 1-6 minőségi osztályú szántóföld művelési ágba tartozik. 
 
Véleményünk szerint a hatásvizsgálatban a terület fentieknél rendszerezettebb ismertetése 
szükséges! 
 A helyzet tisztázása érdekében szükségesnek tartjuk a helyrajzi számonkénti területi 
felsorolást  a termőföld minőségének, a termőföld réteg vastagságának, valamint a kitermelés 
előrehaladottságának vonatkozásában. 
 
A bányaművelésre vonatkozó helyzetjelentés, a kitermelés jelenlegi állásának helyrajzi 
számonként és területnagyságonként való ismertetése nem ütközhet nehézségbe,  hiszen a  
„3.3 Tervezett tevékenység részletes ismertetése” cím alatt közölt adatok részletes 
megkutatásra engednek következtetni. Pontosan meghatározza a 0,0 – 1,0 m vastagságú 
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humuszos feltalaj mennyiségét: 1 878 407 köbméter, valamint az 1.0 -  3,0 méter vastag 
meddőréteg mennyiségét: 6 628 499 köbméter. 
 
A részletes helyzetjelentés függvényében szükséges a nagy számú tulajdonos, valamint a 
környező tanyák és a kijelölt bányához közeli lakóterületek értesítése. (A 4.7. fejezetben írja 
például, hogy Délegyházán a kivett bánya besorolású terület lakóterülettel határos!) 
 
A kitermelés jelenlegi helyzetének a telkek helyrajzi száma, termőtalaj minősége szerinti 
ismertetése 4.3. „Talaj” című fejezetben közölt kitermelési ütem ismerete miatt is 
lényeges, mivel közli, hogy:  „a letermelés természetesen a termőföld védelmében az 
átlagon aluli minőségű termőföldeken kezdődne, és abban az esetben érintené a  
magasabb minőségű termőföldeket, amennyiben a piaci vagy nemzetgazdasági 
szempontból erre szükség mutatkozik.” 
 
4.7. Zaj és rezgésvédelem cím alatt olvasható, hogy az összevonásra kérelmezett 
bányaterületek Kiskunlacházán mezőgazdasági terület, Délegyházán kivett bánya terület 
kategóriába esnek. 
 
A kitermelés jelenlegi állásának pontos, helyrajzi számonkénti kimutatása, valamint a 
tervezett további ütemezés a zajtól védendő objektumok felmérése szempontjából is 
célszerű, hiszen szükséges lenne annak megállapítása, hogy a lakott területek zajtól való 
védelme szempontjából hol és mikorra kell a bányaterület határán belül zajvédő dombot 
létesíteni! 
 
 
A hatásvizsgálat  4.8.3. A tervezett bánya élővilágát befolyásoló folyamatok  
(a környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció természetvédelmi munkarésze) 
A bányászati tevékenységet 50 évre tervezi a kérelmező cég.  A szántóföldi művelést  állandó 
ökológiai kockázatként értékeli: vegyszerezés, gyakorlatilag folyamatos bolygatás a teljes 
területen.   
A  hatásterület élővilágának (december 7-én történt) felmérése a fás-bokros társulásoknak a 
jelenlegi állapotban az ideálisnál alacsonyabb arányával, az elhanyagoltsággal, 
gyomosodással,  derékba vágott fákkal és más, hasonló, a degradáltságot kifejező 
jelenségekkel igyekszik bizonyítani, hogy a 438 hektáros terület megérett az elbányászásra. 
A 4.19. ábrával bizonyítja, hogy az érintett terület nem rendelkezik egyedi tájértékkel sem. 
 
Véleményünk szerint nem reális ezt az állapotot eleve elrendeltnek tekinteni, hiszen ha a 438 
hektáros területet nem ítélnék 50 évig tartó elbányászásra, ez idő alatt a szántóföldi kultúra  
ökológiai gazdálkodásra való fokozatos áttérése is lehetséges lenne… 
Megvalósulhatna továbbá az erdőtelepítés,  a fás-bokros társulások arányának  tervszerű 
növelése is. 
 
A terület madárvilágából csak a barna rétihéját említi a december 7-én történt bejárás, holott a 
természetvédelmi területek közelségének köszönhetően  más, védett madárfajok is 
használhatják táplálkozásra a szántókat.  A túzok fészkelése pedig még a Kiskunsági Nemzeti 
Park határától 6 km-re eső területeken is előfordul. 
 
Az egyszeri bejáráson, hiányos megfigyeléseken alapuló természetvédelmi munkarész 
összefoglalása szerintünk nem kellően megindokolt határozottsággal fogalmazza meg 
ítéletét és javaslatát. 
A  2017. márciusban készített „Hidrogeológiai modellvizsgálat”  szerintünk nem 
alkalmas arra. hogy a tárgyi területen tervezett kavicsbányászat következtében létrejövő 
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több száz hektárnyi bányató párolgásának a talajvíz szintjére gyakorolt hatását előre 
vetítse. 
 
A tanulmány nem tartalmaz olyan korábbi, nagytérségi adatokat a talajvíz szintjének 
alakulásáról, amelyek a tervezési területen kívül eső térség talajvíz viszonyaira, változásának 
okaira, összefüggéseire engednének következtetni, ezért nem alapozhatja meg a 
környezetvédelmi engedély megadását. 
 
Tisztelt Főosztályvezető-helyettes Asszony! 
 
Kérjük, hogy a környezeti hatásvizsgálati anyag megfelelő kiegészítését szíveskedjenek 
előírni az engedély megadásának megfontolása szempontjából. 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
 
Lukács András elnök meghatalmazása alapján: 
 
 

Schnier Mária 
    tematikus projektvezető 
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dr. Orosziné dr. Polner Kinga     Budapest, 2017. július 4. 
főosztályvezető-helyettes részére      40/2017 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
 
 
Tárgy:   A Readymix Hungária Kft. kérelmére a „Kiskunlacháza XIX. – homok, kavics”  
„Kiskunlacháza XX. – homok, kavics”,  Kiskunlacháza XXI. - homok, kavics”  és 
„Délegyháza  XIX.  – homok, kavics”  védnevű bányatelkek összevonásának környezeti 
hatásvizsgálati eljárása 
Az ügy iktató száma:  PE-06/KTF/17788/2017 
Ügyintéző: Marlyin Kádár Enéh 
 
 
Tisztelt Főosztályvezető-helyettes Asszony! 
 
 
Tárgyi ügyben június 1.-én kelt. 34/2017 számú levelünkben adtuk meg véleményezésünket, 
majd azt hidrogeológiai  vonatkozásban június 9.-én kelt. 35/2017 számú levelünkben 
kiegészítettük. 
Az üggyel kapcsolatban június 20-án a Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácstermében 
megtartott közmeghallgatás június 22-én közzétett hanganyagát meghallgatva azt tapasztaltuk, 
hogy a tárgyi kavicsbánya kérelemmel kapcsolatos hatásvizsgálatot összefoglaló előadás után 
a környezetvédelmi Hatóság képviselőjének kérdésére  válasz nem érkezett, ezért a 
közmeghallgatást a Hatóság képviselője lezárta. 
A több mint 500 kiértesített telektulajdonost érintő üggyel kapcsolatos látszólagos közönyt 
irreálisnak tartva, június 28-án e-mail levélben kértem az Ügyintézőket, hogy küldjék meg a 
Levegő Munkacsoportnál levő e-mail címemre a közmeghallgatás jelenléti ívének másolatát. 
Ezt sajnos még nem kaptam meg.  
E-mail levelemben  értesítettem az Ügyintézőket arról is, hogy június 28-ika óta 
Délegyházáról telefoni tiltakozások futnak be a Levegő Munkacsoporthoz a kavicsbánya 
nyitás szándékával kapcsolatban a tulajdonos gazdák részéről.  
A Délegyházáról június 28-ika után kapott e-mailekből, és egy kiskunlacházai tulajdonos 
gazdával folytatott telefoni érdeklődésem útján értesültem arról, hogy nem minden tulajdonos 
kapta meg a meghívót, és akik megkapták, azok is csak két nap késedelemmel. 
Nem elvárható a lakosságtól, hogy a  Kormányhivatal honlapjának hirdetményeit 
rendszeresen figyeljék, és az sem, hogy rendszeresen látogassák a polgármesteri hivatalt, ahol 
a hirdetményt közzé kell tenni. Ezért a telektulajdonosok egy része csak a késedelmesen 
postázott meghívóból értesült a tárgyi eljárásról, más részük pedig egyáltalán nem kapott 
értesítést, illetve a szomszédoktól szintén késve tudta meg. 
 
A délegyházai gazdáktól azóta kapott e-mail levelek tartalmát összefoglalva: 
Bár sokuk által ismeretes, hogy a CEMEX Kft több mint 10 éve szemet vetett a területre, de 
tudtukkal mindeddig még nem rendelkezett környezetvédelmi engedéllyel. 
Bár tudják, hogy övezeti szempontból az a terület, ahol telkeik vannak, bánya övezetté 
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van minősítve, nem hajlandók földjüket sem eladni, sem megengedni rajta a 
bányászatot, sem más, a termőföld rendeltetésétől idegen tevékenységet. 
Ezt a közmeghallgatáson, ha arról időben értesülnek, elmondták volna. 
 
Tehát a közmeghallgatás az érintett tulajdonosok időben történő kiértesítésének 
elmaradása miatt nem minősíthető érvényesnek. 
 
A délegyházai érintett tulajdonosok, valamint a szomszédos tanyák tulajdonosai 
segítségért fordultak a Levegő Munkacsoporthoz és támogatásért Délegyháza 
Önkormányzatához. Megismerve  - bár késve -   a május 9-én közzétett hatástanulmány 
tartalmát, annak természetvédelmi részét felháborítóan hiányosnak tartják. 
Tapasztalataik szerint számos védett madárfaj található a mezőgazdasági területen, és 
jelenik meg az ő földjeiken. 
(például jégmadarak, baglyok, gyurgyalagok). 
Mellékelt június 1-én kelt. véleményezésünkben kitértünk arra, hogy a december 7-én 
történt egyszeri bejárás nem nyújthatott teljes képet a természetvédelmi területek 
közelében fekvő mezőgazdasági művelésű területek élővilágáról. 
Az érintett helyi lakosok tapasztalatait megismerve, kijelenthető, hogy a 
hatástanulmány természetvédelmi munkarésze félrevezető. 
 
Amint véleményezéseinkben utaltunk rá, a hidrogeológiai modellvizsgálat 
következtetései nem bizonyítják azt, hogy a kavicsbányászat nem okoz jelentős 
talajvízszint süllyedést tágabb térségben. Ezért a kérelmező által tervezett tevékenység  -  
fokozva ezt a hatást -  további káros talajvízszint süllyedést okozna a környéken, melynek 
hatása idővel elérné a természetvédelmi területeket is. 
 
Tisztelt Főosztályvezető-helyettes Asszony! 
Fentieket figyelembe véve a Levegő Munkacsoport a „Kiskunlacháza XIX. – homok, 
kavics”  „Kiskunlacháza XX. – homok, kavics”,  Kiskunlacháza XXI. - homok, kavics”  
és „Délegyháza  XIX.  – homok, kavics”  védnevű bányatelkek vonatkozásában a 
környezetvédelmi engedély kérelem elutasítását javasolja. 
 
Tisztelettel: 
 
 
      Lukács András elnök meghatalmazása alapján 
 
 
 
        Schnier Mária 
           tematikus projektvezető 
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Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság   Budapest, 2017. augusztus 11. 
Igazgató-helyettesi Szervezet      43/2017 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 
1081 Budapest,  
Dologház u. 1. 
 
Tárgy:  a „Kiskunlacháza XIX. – homok, kavics”, a „Kiskunlacháza XX. – homok. kavics” , a 
„Kiskunlacháza XXI. – homok, kavics” és a „Délegyháza XIX. – homok, kavics” védnevű  
bányatelkek összevonása 
 
Tisztelt  
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság    
Igazgató-helyettesi Szervezet       
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya! 
 
F. hó 9-én vettük kézhez a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya PE-06/KTF/17788-54/2017. 
ügyiratszámú Végzését, mely szerint a Levegő Munkacsoport tárgyi ügyben tett észrevételeit 
hatáskör hiánya miatt átteszik Önökhöz. 
Ezt a Végzést tudomásul véve szeretnénk összefoglalni tárgyi ügy felszín alatti víz 
védelmével kapcsolatos vonatkozását, ez alkalommal idézve az ügy korábbi,  általunk ismert 
dokumentációjából is, szembe állítva annak érvelését  a  bányanyitást kérelmező által 
kiegészítésként benyújtott  „A Kiskunlacháza XIX, XX, XXI, Délegyháza XXI, homok, kavics  
bánya összevonás felszín alatti vizekkel kapcsolatos kiegészítése” című, 2017. június 28.-án 
keltezett tanulmánnyal. 
(Meg kívánjuk jegyezni, hogy a tanulmány címében felsorolt bányák megnevezése 
Délegyháza vonatkozásában eltér a Kérelmező által összevont bányák felsorolásától, és az 
elsőfokú környezetvédelmi hatósághoz benyújtott „Hatástanulmány”, „Hidrogeológiai 
modellvizsgálata”, valamint a „Környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció 
természetvédelmi munkarésze”  című, benyújtott anyagoktól, mivel Kérelmező Readymix 
Hungária Kft. kérelmének tárgya:  Délegyháza XIX., Kiskunlacháza XIX., Kiskunlacháza 
XX. és Kiskunlacháza XXI. bányatelkek összevonása.                                                                                                                                                                     
(Délegyháza XXI. elnevezésű bányatelek vizsgálata sehol nem szerepel az anyagban.) 
 
A kiegészítési anyagban, amit a Kérelmező a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100/8523-
1/2017 (FKI-KHO:5721-1/2017.) szakhatósági állásfoglalásával állít szembe,  a Majosháza 
III. kavicsbánya 2007. januártól 2008. márciusig, és 2010. januártól 2014. januárig mért 
felszíni vízszint változásaival, talajvíz kutak 2004. és 2006. évi a Duna vízállásához 
viszonyított adataival készült grafikonnal kívánja bizonyítani, hogy: a Duna vízállás változása 
hatást gyakorol a felszín közeli víztest vízszintjére, és az alacsonyabban fekvő, délebbre eső 
(vízhiányosnak jelölt) területekre a tervezett terület elszívó hatást nem fejthet ki. 
 
Megvizsgálták a Readymix Hungária Kft. megbízásából készített kiegészítő tanulmányban a 
prognosztizált depressziós hatás csökkentésének lehetőségeit  is. A résfalas megoldásnál  
(amelynek alkalmazási lehetősége és hatása a 437 hektáros összevonni kívánt területen 
szerintünk  ugyancsak kérdéses) hatékonyabbnak tartják a kitermelt „fölöshomok”  és meddő 



 
 

1465 Budapest, Pf. 1676 ● telefon: +36 1 411-0509, 411-0510 ● www.levego.hu 

2 

anyag visszaterítését. 
Ez utóbbi módszernél  - általunk ismert más példák szerint -  a legálisan visszateríthető anyag 
mennyiségének korlátai jelentik a hatékonyság megkérdőjelezhetőségét.   
 
A kiegészítő tanulmány, ezen adatok birtokában összefoglalójában kijelenti, hogy a  
Kérelmező  a jogszabályban foglalt műszaki tartalommal és az előírásoknak megfelelően 
bebizonyította a vizsgált terület hatásvizsgálati eljárása során, hogy tevékenysége nem 
jelentős hatású … 
 
Szintén erre a térségre vonatkozó, 2007-2008. évben egy másik szakcég által készített  két 
hatástanulmány, amellett, hogy szintén a kavicsbányászat lehetőségének szolgálatában 
készült, lelkiismeretesen feltárta a kockázatokat, mérlegelve a tevékenység felszín alatti vízre 
gyakorolt hatását.   
Szakmai és kockázati mérlegelés céljából idézünk a  Magyartölgy Mérnöki Iroda Kft. 
„Előzetes vizsgálati dokumentáció a Délegyháza 0129/7, 9-22, 27, 28, 30, 32, 38, 39, 52-55, 
111-116, o133/13-20, 0134, 0135/3-12, 0136, 0137/35-39, 45, 0140/4 hrsz-okon tervezett 
homok, kavics bányászati tevékenységhez” című anyagából. 
60.old..  „… a felszín alatti víz tényleges áramlási irányát egy sor lokális hatás erőteljesen 
befolyásolja, gyakorlatilag átalakítja Ennek legfontosabb faktora a későbbiekben részletezésre 
kerülő párolgás.” 
„A talajvíz jelenlegi áramlásának lokális torzulását a modellezés szerint a délegyházi tavak 
párolgásából származó depresszió okozza, és emiatt lejt a vízdomborzat a tavak felé, azaz ÉK-
re. Ebből következően ugyan az RSD irányából csökkenő a grádiens, a tényleges 
utánpótlódást nem onnan kapja.” 
62. old.: „  A modellezés során meghatározták a térség vízmérlegét, így az 1995. évi bányató 
felületek párologtató hatását a térség talajvíz háztartására. A modell szerint  a tófelületek okán 
jelentkező 15 ezer köbméter/d párolgási többletet, illetve 0,8 ezer köbméter/d beszivárgási 
hiányt ellentételezi a  felszíni vizekből és a talajvízből-oldalirányból történő többletbeáramlás, 
illetve a felszíni vízbe történő vízkészlet átadódásának csökkenése és a talajvíz mélyebbre 
húzódása következtében fellépő párolgáscsökkenés.” 
66. oldal: „A vízmérleg számítások arra hívják fel a figyelmet, hogy a talajvízzel való 
kapcsolat nélkül a kavicsbánya tavak kiszáradnának. Életben maradásukhoz nem kevés 
talajvízre, éves szinten vízfelület hektáronként e térségben, a jelen időjárási viszonyok 
mellett 5350 köbméter/év vízmennyiségre van szükség.  Ennek kell a környezetből 
pótlódnia.” 
 
Idézet a Magyartölgy Mérnöki Iroda Kft.  „Előzetes vizsgálati dokumentáció a 
„Kiskunlacháza XXI. homok, kavics” bányatelekre” című anyagából: 
54.  oldal:  „összességében tehát a kavicskitermelés során csupán az aktuális bányászati 
műveletek folyományaként vízfelület hektáronként 1 méter mélyítés esetén  …. 7300 
köbméter vízpótlási igény jelenik meg.  Ez jól összemérhető a függőleges vízforgalom 
hektáronkénti 5350 köbméter/év deficitjével, amely a szabad vízfelület bevételi és 
kiadási oldalának eredőjeként alakul.  Látható, hogy a bányászati műveletek folytatása 
idején milyen jelentős további vízelvonás jelentkezik az óhatatlanul jelen lévő függőleges 
vízforgalmi deficit mellett. Ezen  többlet vízelvonás hatását, még ha előfordulása csak 
időleges is,  a bányászati tevékenység környezeti hatásainak  megítélése során feltétlenül 
figyelembe kell venni.” 
A Ráckevei Duna-ág (RSD) elszivárgó vizeinek hatását nem tartja jelentősnek a tanulmány a 
rendkívül korlátozott  átszivárgási együttható és/vagy a medret övező iszaprétegen keresztül, amely 
éppen az egyébként reálisan nagy vízhozamú RSD esetében meghaladja a 2 métert, amely így hiába a 
nagy vízhozam és jelentős folyószélesség, a terület után pótlódásában  kevés szerepet játszanak.  (64. 
oldal) 
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Fentiek szerint mérlegelve a kavicsbányászat felszín alatti vizekre gyakorolt hatását, a Levegő 
Munkacsoport nem tartja helyesnek a térségben a kavicsbányászat folytatását, ezért ellenzi  
a „Kiskunlacháza XIX. – homok, kavics”, a „Kiskunlacháza XX. – homok. kavics” , a 
„Kiskunlacháza XXI. – homok, kavics” és a „Délegyháza XIX. – homok, kavics” védnevű  
bányatelkek összevonása által létrejövő területen, és annak bármely részén kavicsbányászat 
engedélyezését. 
(Szerintünk a  2017. június 28-án kelt kiegészítési anyag Összefoglalásában említett 
„haszon”, nem ellentételezi a felszín alatti vizek szintjének nagy térségre kiható süllyedésével 
járó  
károkat, egyéb hivatkozás relatív voltát nem is említve…) 
 
Kérjük véleményünk szíves figyelembe vételét. 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
Lukács András elnök meghatalmazása alapján: 
 
 

Schnier Mária 
    tematikus projektvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 


