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Iktatószámai   /2010. 

Tárgy: A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen 

(továbbiakban: Felügyelőség) a Bakony-Green Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 

megbízásából a Progressio Mérnöki Iroda Kft. által 2009. november 9-én benyújtott 

kérelem és a mellékelt környezeti hatásvizsgálati dokumentáció alapján, a 

Kincsesbánya I. (Iszka II.-Felsőkincses)-bauxit védnevű felhagyott bánya területén 

tervezett 10000 t/év kapacitás feletti nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység 

tárgyában 30984/2009. ügyszámon indult környezeti hatásvizsgálati eljárás keretében 

közmeghallgatás tartása. 

Eljáró ügyintéző neve: Hornich Zsuzsa 

Jegyzőkönyvvezető neve: dr. Buda Eszter 

A  közmeghallgatás helye és időpontja: 

A közmeghallgatás helye: 8044 Kincsesbánya, Iskola u. 2. Művelődési Ház A 

közmeghallgatás időpontja: 2010. április 22. (csütörtök) 16— óra 

 

 

Jogokra és kötelezettségekre való figyelmeztetés az alábbiak szerint: 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (továbbiakban: Ket.) 6. § (1) bekezdése értelmében a közigazgatási hatósági 

eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdésének 

első fordulata szerint, az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére. A Ket. 

6. § (3) bekezdése alapján, a rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a 

többletköltségek megfizetésére kötelezheti. 

A Ket. 51. § (1) bekezdése alapján az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

nyilatkozatot tegyen vagy a nyilatkozattételt megtagadja. A Ket. 51. § (5) bekezdés első 
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fordulata értelmében az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős 

valótlan tényt állít eljárási bírsággal sújtható. 

A Ket. 156. § (5) bekezdése alapján, ha az ügyfélnek vagy az eljárás egyéb résztvevőjének jogellenes magatartása 

miatt vált szükségessé valamely eljárási cselekmény megismétlése, a hatóság az ezzel kapcsolatos többletköltség 

megfizetésére kötelezi a jogellenes magatartást tanúsító személyt. 

 

A Ket. 68. § (1) bekezdése szerint, az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során 

keletkezett iratba. A Ket. 69. § (5) bekezdése értelmében, az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, 

kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti. 

 

 

A közmeghallgatáson elhangzottak összefoglalása: 

A Felügyelőség részéről a jelenlévők köszöntése után, tájékoztatás hangzott el a tárgyi eljárás keretében megtett 

eljárási cselekményekről, illetőleg a közmeghallgatás céljáról. 

 

KDT-KTVF, dr. Buda Eszter: 

Csúszásra lehet számítani. Szeretném kérni a türelmüket, olyan ÍO-15 perc múlva tudjuk elkezdeni hivatalosan is 

a közmeghallgatást. Köszönöm szépen. Annyit szeretnék még kérni, hogy a telefonokat ki kellene kapcsolni, 

hogy a készülékeket ne zavarja egy esetleges sms, vagy hívás fogadás. 

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségről jöttünk. A beruházó 

oldaláról 15 perces késésre kell számítani, ezért kérném az Önök türelmét. Addig a körbeadott jelenléti ívet 

kellene kitölteni, a nevet és az aláírást szeretném, ha feltüntetnék ezen. Szeretném megkérni arra, hogy ezeket a 

jelenléti íveket a közmeghallgatás során legyenek kedvesek visszajuttatni ide hozzánk, hogy erről a délutánról 

készült jegyzőkönyvnek a mellékleteként tudjuk elhelyezni az iratanyagban. Kb. 10-15 perc múlva tudunk 

kezdeni. 

Köszöntöm Önöket már másodszor a mai nap folyamán. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségről 

jöttünk. Nagyon röviden mondanám, hogy mi az ügy tárgya, ami a mai délután közmeghallgatása végett 

megtartásra kerül. A Bakony-Green Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. kérelmére indult eljárás a 

Környezetvédelmi Felügyelőségen 30984/2009. ügyszám. Környezeti hatásvizsgálati eljárásról van szó, 

Kincsesbánya I. (Iszka II. - Felsőkincses) - bauxit védnevű felhagyott bánya területén tervezett 10000 tonna/év 

kapacitás feletti nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység az ügy tárgya. 

Szeretném bemutatni a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség részéről érkezetteket: Serné Móré 

Anikó az engedélyezési igazgatóhelyettes asszony, Imréné Kovács Hajnalka a környezetvédelmi engedélyezési 

osztály osztályvezető asszonya, a munkatársak pedig a környezetvédelmi engedélyezési osztályról érkeztek: 

Hornich Zsuzsanna, dr. Buday Zsolt, mint említettem engem pedig dr. Buda Eszternek hívnak. 
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Megkezdeném, megnyitnám akkor ezt a közmeghallgatást. A közmeghallgatás menetével kapcsolatban annyi 

rövid tájékoztatást biztosítanék az Önök részére, hogy a Felügyelőség a közmeghallgatás lebonyolításáért felelős. 

A beruházással összefüggő konkrét kérdéseket pedig a beruházó képviseletében megjelenteknek lehetséges 

feltenni. A Felügyelőség eljárás jogi szempontból tud Önöknek tájékoztatást biztosítani. (Ha nem veszik 

sértésnek, leülnék, egy kicsit hosszabb lesz ez a bevezető, és akkor így folytatnám.) 

A mai közmeghallgatáson nagyon rövid tájékoztatást biztosítanék, tekintettel arra, hogy a közmeghallgatásról 

szóló jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jogokra és kötelezettségekre való tájékoztatást a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvénynek (jogszabályhelyeket fogok mondani) 

a 6. § (l)-(2), illetve (3) bekezdése, az 51. § (1), 51. § (5) és 156. § (5) bekezdésére, valamint a 68. (1) és (5) 

bekezdésére. 

A tárgyi közmeghallgatásról a törvénynek a 63. § (4) bekezdésére figyelemmel hangfelvétel készül. Ezt a 

Felügyelőség a tárgyi eljárás iratanyagához olyan formán fogja csatolni, hogy erről jegyzőkönyv, tehát írásbeli 

jegyzőkönyv fog készülni, mely jegyzőkönyvet mind a kérelmezőnek, illetve a szakhatóságoknak is a jogszabály 

előírása alapján szükséges megküldeni. Tehát a jelenlévők a tárgyi közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet a 

település jegyzőjénél megtekinthetik majd. ■ 

Az ügy rövid ismertetése következik: 

A Bakony-Green Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. megbízásából a Progressio Mérnöki Iroda Kft. által 2009. 

november 9-én benyújtott kérelem és a mellékelt környezeti hatásvizsgálati dokumentáció alapján indult ez a 

környezeti hatásvizsgálati eljárás. Mint említettem az ügy tárgya 10000 tonna/év kapacitás feletti nem veszélyes 

hulladékhasznosítási tevékenység. Az ügyfajtára irányadó határidő a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló törvény szerint, legfeljebb 3 hónap. Az említett törvény, a Ket. tartalmazza az ügyintézési határidőbe be 

nem számítandó időtartamokat is. 

Ez a környezeti hatásvizsgálati eljárás tulajdonképpen már egy második szakasz a Környezetvédelmi 

Felügyelőségen. Egy környezeti hatásvizsgálati eljárást egy előzetes vizsgálati eljárásnak kell megelőznie, mint a 

nevéből is kitűnik. A Felügyelőségen 18935/2008.-as ügyszámon megismételt előzetes vizsgálati eljárást 

folytatott le, tekintettel arra, hogy a 13426/2007. ügyszámon és 75483/2007. iktatószámon kiadott határozatot az 

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség megsemmisítette és a Felügyelőséget 

új eljárás lefolytatására utasította. Szeretném hangsúlyozni, mint az újságcikkben is megjelent, nem két 

hatásvizsgálati eljárásról van szó, hanem két előzetes vizsgálati eljárásról. Tehát ezen előzetes vizsgálati eljárást 

követően a Főfelügyelőség másodfokú határozata alapján egy megismételt eljárás volt folyamatban a 

Felügyelőségen. A 26271/2009. iktatószámon (a hangfelvételen tévesen: ügyszámon), ez a megismételt előzetes 

vizsgálati eljárás egy határozattal zárult, melyben a Felügyelőség megállapította, hogy a tervezett tevékenység 

megvalósításából jelentős környezeti hatások származnak, ezért környezeti hatásvizsgálat elvégzését írta elő. 
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A tárgyi tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. Kormányrendeletnek 3. számú melléklet 117. pontja alá tartozik. Ezt azért tartom fontosnak kiemelni, 

mert a 3. számú melléklet hatálya alá tartozó tevékenységek a Felügyelőség döntésétől függően hatásvizsgálat 

köteles tevékenységek. A hatásvizsgálati eljárás irányul egyébként a környezetvédelmi engedély kiadására 

tulajdonképpen. Tehát az előzetes vizsgálati eljárást mindenféleképpen egy ilyen hatásvizsgálati eljárásnak kellett 

folytatnia, illetve követnie, figyelemmel arra, hogy a jelentős környezeti hatások lehetősége megállapításra került. 

A környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit ugyanez a Kormányrendelet állapítja meg. Ezeken a 

tartalmi elemeken felül pedig ebben az említett határozatban további tartalmi követelményeket írt elő a 

Felügyelőség. 

Szintén jogszabályi hely az, hogy a jogerőre emelkedést követő két éven belül lehet benyújtani a 

környezetvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelmet. Tekintettel arra, hogy az előzetes 

vizsgálati eljárást lezáró határozat 2009. májusában lett jogerős, tehát a 2009. novemberében érkezett kérelem 

ezen két éven belül volt. 

A tájrendezés tulajdonképpen, a Veszprémi Bányakapitányságnak 6482/2004.-es számú határozatában 

jóváhagyta a tárgyi bányateleknek a tájrendezési tervét. És ami a hirdetmény szövegében is tájékoztatásul az 

Önök rendelkezésére állt, a tájrendezési tervben foglaltakkal összhangban a tájrendezés során feltöltendő, a még 

kitermelésre kerülő meddő elszállítása után összesen 1 042 000 m
3
 nagyságú bányagödröt 200 000 tonna/év 

ütemben inert hulladékok hasznosításával kívánják megvalósítani. 

Szeretném felhívni a különbséget: az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 300 000 tonna/év inert hulladék 

hasznosításával került lezárásra, itt környezeti hatásvizsgálati eljárásban ez a mennyiség, ez már csak 200 000 

tonna/év. 

 

Röviden az eljárási lépésekről szeretném Önöket tájékoztatni: 

A kérelmező, figyelemmel arra, hogy a 33/2005. KVvM rendelet alapján a tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási 

díjköteles, ezt az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Két hiánypótlásra, majd egy tényállás tisztázásra került 

sor az eljárás kezdetekor, melynek teljesítését követően a Felügyelőség a hirdetőtábláján, a honlapon, valamint a 

központi rendszeren a jogszabályi előírások szerinti közleményt tette közzé. Ezt a hirdetményét, közleményét 

21635/10. iktatószámú mellékleteként küldte meg Isztimér - Kincsesbánya Községek Körjegyzőjének, valamint 

Iszkaszentgyörgy - Bakony kúti Községek Körjegyzőjének, hogy kifüggesztés útján, illetve a helyben szokásos 

módon közhírré tegye, tekintettel arra, hogy az érintett nyilvánosság erről a hatásvizsgálati eljárásról jogszabályi 

előírások szerint értesüljön. Ugyanilyen kötelezettségek alapján a Fejér Megyei Hírlap 2010. március 11.-ei 

számában megjelentetett közleményével szintén az érintett nyilvánosság tájékoztatását biztosítottuk. 

A Felügyelőség a tárgyi hatósági eljárásról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő szervezeteket is értesítette. Szintén 

értesítette az ismert ügyfeleket, tehát az előzetes vizsgálati 

 

 

 

 

 



eljárás során már megismert ügyfeleket külön értesítő levélben tájékoztattuk szintén az eljárás megindításáról. 

Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a Ket.-nek, tehát a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvénynek a 15. 

§-a tartalmazza az ügyfél fogalmát. Ügyfél az a természetes személy vagy jogi személy, továbbá jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát, jogos érdekét az ügy érinti. A (3) bekezdés második 

fordulata egy tágabb ügyféli kört is megállapít, illetve a társadalmi, érdekvédelmi szervezetek tekintetében a 15. § 

(5) bekezdése ad tájékoztatást az Önök részére. A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény, ez 

az 1995. évi LIII. Törvény 98. §-a pedig a társadalmi szervezeteknek szintén a környezetvédelmi típusú hatósági 

eljárásokba való bekapcsolódásának a lehetőségét biztosítja. Az eljárás megindításáról szóló hirdetménnyel, 

illetve a dokumentációval kapcsolatban Kincsesbánya Község Önkormányzatának Polgármestere élt 

észrevétellel, illetve a Felügyelőséghez ebben az úgymond új eljárásban, tehát a környezetvédelmi engedélyezési 

eljárásban a Reflex Környezetvédő Egyesület, mint környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult társadalmi 

szervezet az ügyféli minőségben történő részvételi szándékát bejelentette. 

A Felügyelőség a tárgyi eljárást szakhatóságok bevonásával folytatja le. Mondom akkor ezeket a 

szakhatóságokat: Isztimér-Kincsesbánya Községek Körjegyzője, Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek 

Körjegyzője, az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete, a Veszprémi Bányakapitányság, a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal Közép-dunántúli Irodája, a Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Erdészeti Igazgatósága, valamint Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatósága. 

A szakhatóságoknak a szakhatósági állásfoglalásai megérkezetek a Felügyelőségre. Ezek többséggel kikötéssel 

hozzájáruló szakhatósági állásfoglalások. Isztimér-Kincsesbánya Községek Körjegyzője nem hozzájáruló 

szakhatósági állásfoglalást adott. Felmerült új tényekre tekintettel a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságnak volt 

szükséges az ismételt szakhatósági állásfoglalását kérni. 

A közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvénynek a 63. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik a 

közmeghallgatás tartásának szükségességéről, mely szerint, ha ezt jogszabály előírja, akkor a hatóságoknak 

közmeghallgatást kell tartani. Ezt a már említett 314/2005. Kormányrendelet 9. § (1) bekezdése írja elő a 

környezeti hatásvizsgálati eljárásokban a felügyelőség számára, tehát a mai napra ide, a Művelődési Házba 

közmeghallgatás tűztünk ki. 

Szintén biztosítva azt, hogy az érintett nyilvánosság előtt folyjanak ezek a környezetvédelmi típusú eljárások, 

ennek helyéről és idejéről való tájékoztatást szintén széles körben volt szükséges megtenni. Itt értesítést küldtünk 

a szakhatóságoknak, az érintett önkormányzatoknak, a környezethasználónak, valamint a környezetvédelmi 

érdekek képviseletére alakult egyesületeknek és társadalmi szervezeteknek. Külön jogszabály alapján pedig a 

közmeghallgatásra meghívást kapott a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa. A közmeghallgatásról 

hirdetmény is kifüggesztésre került, illetve a Fejér Megyei Hírlap 2010. március 22.-ei számában ennek a 

közleménynek a szövegét kértük megjelentetni. 

 

 

 

 

 



A tárgyi eljárás jelenlegi helyzetében tényállás tisztázási kérdések merültek fel, figyelemmel arra, hogy maga a 

dokumentáció a Felügyelőségen szakterületi kollégák által véleményezett: zaj- és rezgésvédelmi, levegőtisztaság-

védelmi, hulladékgazdálkodási, felszíni- felszín alatti vízvédelmi, táj- és természetvédelmi, valamint 

vízgazdálkodási szempontból egyes szakterületi kollégák vizsgálják ilyenkor a dokumentációt. 

Tájékoztatnám Önöket arról, hogy egy ilyen környezeti hatásvizsgálati eljárás milyen eredménnyel zárulhat, 

milyen döntés hozható. Itt szintén a 314/2005. Kormányrendeletet szeretném segítségül hívni, melynek előírása 

alapján a Felügyelőség vagy kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy a 

kérelmet elutasítja. 

A tárgyi közigazgatási hatósági eljárás tulajdonképpen ilyen eljárási lépésekkel zajlott le. A továbbiakban 

szeretném Önöket kérni akkor, hogy hallgassuk meg a beruházó oldaláról megjelent képviselőket, és amennyiben 

kérdésük merült fel akár a Felügyelőség ezen elhangzott tájékoztatásával kapcsolatban, illetve a beruházónak a 

képviselőjének előadásával kapcsolatban, akkor ezt követően legyenek kedvesek feltenni. Szeretném kérni 

Önöket, amikor a kérdésük elhangzik, a nevüket, hangosan és érthetően mondják, ezzel is megkönnyítve a 

közmeghallgatásról készülő jegyzőkönyvnek a pontos tartalmi elemeinek a biztosítását. És ahogy említettem a 

közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv gépelt formában majd a Jegyzőnél megtekinthető lesz. Köszönöm 

szépen. 

 

Progressio Mérnöki Iroda Kft., Kaleta Jánosné: 

Jó napot kívánok, Kaleta Jánosné vagyok a Progressio Mérnöki Iroda Kft. főmérnöke, kollegám Tóth Roland 

okleveles környezetmérnök. Nagyon sajnáljuk, hogy a prezentációnkat nem tudjuk bemutatni CD-n, ugyanis itt a 

segítségül kapott laptopon nem tudjuk ezt a fajta bejátszást önöknek bemutatni. Megpróbálom röviden, tömören 

és érthetően elmondani, hogy utána Önök bármikor kérdezhessenek. Ezen a projekten irodánk körülbelül 3 vagy 

4 éve dolgozik már, és azt gondolom, hogy megpróbáltuk a legkörültekintőbben és legalaposabban körbejárni ezt 

a területet. Azonkívül ennek a területnek az ismerete annál is inkább szemünk előtt van, mert jelenleg a 

Kincsesbánya határában levő felhagyott hulladéklerakónak a rekultivációs tervét is irodánk készítette. Tehát ezzel 

kapcsolatosan is sok olyan információ jutott a birtokunkba, aminek alapján azt, gondolom, hogy megnyugtató 

választ adhatunk Önök bármelyik kérdésére. Amivel minket megbíztak, ez a tevékenység egy felhagyott bauxit 

gödör, bauxit bánya rekultivációja. A rekultiváció kötelező előírása volt a Bányakapitányságnak úgy ahogy azt a 

felügyelőség jogász kolléganője Önökkel ismertette. Magyarországon a tájrendezés a bányavállalkozók 

kötelezettsége. Azt, hogy utána a bányavállalkozók miként rendelkeznek, hogy a rekultivációt kivel és hogyan 

akarják megoldani, az megint egy külön eljárás lehet. A rekultivációnak az egyik módja és talán az egyetlen 

módja az a fajta tájbaillesztés, amivel a terület gyakorlatilag, vagy visszakapja az eredeti morfológiáját, vagy 

pedig olyan fajta hasznosítása lesz annak a területnek, amely később szintén használható valamire, például a 

mondhatom itt, akár tanösvény, akár valamifajta zenés szórakozóhely kialakítása vagy egyéb más terület. Ezen a 

területen ezek nem kívánatos dolgok és a Bányakapitányság határozata alapján itt a tájbaillesztést írta elő az 
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akkori bányavállakozónak, aki ezt tovább adta az általunk képviselt Bakony-Green Kft-nek. A jelzett terület, 

amelynek a rekultivációja most indulna ezen a nagy területen belüli kicsi területen, sajnálatos módon nem lehet 

látni, de bárki akit ez érdekel készséggel címre elküldjük, bármelyik információt is természetesen. Ez a 

rekultiváció úgy indulhat meg, hogy nyilvánvalóan a kibányászott bauxitot nem lehet visszarakni, de vissza lehet 

rakni a mai jogszabályi lehetőségek között az úgynevezett építési és bontási hulladékból keletkező hulladékokat, 

amelyek jelenleg még hulladék státuszban vannak. Azért került ide ez az eljárás, mert pillanatnyilag ezek az 

építési és bontási hulladékok még, egyik része nyilvánvalóan hulladék státuszban van. Zárójelben jegyzem meg, 

jelenleg épp készítés alatt van egy jogszabály, amely kimondottan az építési és bontási hulladékok 

hasznosításával kapcsolatos eljárásokat intézi és nagy valószínűséggel az újrahasznosítható hulladékokat, így 

például a jónak ítélt cserepet, vagy a téglát vagy a beton törmeléket és egyéb feldolgozott hulladékokat, már nem 

a hulladék státuszban fogja hagyni, hanem mint alapanyagot fogja tovább használni. Éppen ezért mi úgy 

gondoltuk, hogy ennek a jogszabálynak eléje menve és ezt a jogszabályt gyakorlatilag itt alkalmazva olyan fajta 

hulladékokat engedélyezünk erre a területre, amelyek semminemű kockázatot nem jelentenek, és ezeknek a 

hulladékoknak kimondottan csak tört hulladéka kerül megfelelő szintű, bányamérnökök által kidolgozott szintre 

felhozva, folyamatosan művelve a területre. Melyek ezek az anyagok: a tervezett mennyiség 200 ezer tonna/év, 

ugye hallották, hogy az előzetes vizsgálatnál 300 ezer t/év hulladékról volt szó. Ez egyrészt azért került 200 

ezerre mérséklésre, mert mindenki tudja, hogy a gazdasági válság kapcsán az építőipar nagyon jelentősen 

lecsökkent. Ugyanakkor azt is el kell hogy mondjam, hogy a térségben, a Dunántúlon is alig van olyan terület, 

ahol megfelelőképpen tudják a rekultivációt elvégezni, mert nincsen gyakorlatilag alapanyag. Tehát ez az a 

terület, amely a bányavállalkozók megbízása alapján a Bakony-Green Kft. úgy kíván hasznosítani és úgy kívánja 

rendezni, hogy ebből ne kerüljön semmiféle gond. A jelenlegi tervek szerint 200 ezer tonna lenne ennek a 

területnek a hulladékból történő beszállítása és a beszállítási útvonal az, amelyik mindig körkérdést tesz fel 

valamennyiünknek, a mai napi egyeztetés során is megerősítésre került, hogy sikerült találni egy olyan alternatív 

útvonalat, amely sem a Natura 2000 területeket, hisz ugye Önök itt körbe vannak véve Natura 2000 területekkel, 

sem pedig a lakott területek nagy részét nem fogja érinteni, csak éppen a Kincsesbányának ezt a felső, átjáró 

útját. Tehát lakott területet elkerül, csak ezt az egy részt érinti bizonyos szakaszon. De ezt is olyan mértékben, 

hogy a határértéket az áthaladó autószám nem haladja meg, sem terhelésben, sem pedig kibocsátásban. Majd 

mindjárt rátérünk erre a szakaszra. A telephelyen a korszerű kialakítás biztosítva van, hisz valamennyi IPPC 

engedély alá tartozó tevékenységnél vizsgálni kell az elérhető legjobb technika alkalmazását meg hát a 

hatásvizsgálatnál is. A hatásvizsgálatnál még megvizsgáltuk, hogy Európában milyen előírások vannak az 

elérhető legjobb technológiára és itt, az került betervezésre. Ennek az egyik legfontosabb dolga, hogy olyan 

korszerű gépekkel kerül az egész rekultiváció megvalósításra amelyeken például a törőgépen kötelező a 

porzsáknak az elhelyezése. Tehát a szennyezés-kibocsátás ma már ott minimális, majd megmutatom a 

hatásterületet, hogy az miként és hogyan alakul. Azonkívül a vízpermetezőknek az alkalmazása kötelező. Ezektől 

a rekultiváció során eltekinteni nem lehet. A legfontosabb és talán a legkritikusabb kérdés, ilyen esetben, a 

környezeti elemek értékelésénél, hogy a levegőt 
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milyen fajta szennyezés érheti. Tehát milyen a levegő terhelése. A kibocsátások meghatározását, mi a pont- és a 

diffúz források alapján végeztük el. Pontforrásnak... Inkább itt a diffúz forrás az, ami itt jellemző lehet, és a hatást 

a kialakuló koncentrációt terjedésmodellezéssel, egy modellszámítással végezték el arra megbízott kollégák. 

Összességében megállapítható, hogy a hatásterületi definíciók alapján, a hatásterület nagysága a legnagyobb 

komponense NOx-re ebben az esetben 580 m-es körzet. Ez azt jelenti, hogy az 580 m-es körzet határán a szálló 

por imissziós koncentrációja 20 és 40 mikrogram/m3 körül van. Ezen a területen, az ábrán ezt szintén meg lehet 

tekinteni, hogy akit ez érinthet. Tehát az egészségügyi határérték alatt vagyunk bőven a kibocsátásoknál, hisz 

nem is engedné meg a hatóság, hogy határérték feletti kibocsátások legyenek. Nyilvánvalóan itt a környezeti 

elemek közül mi vizet ehhez, vagy a rekultiváció során vizet csak ivóvízből a dolgozók, illetve technológiai 

vízfelhasználásra használnak. A dolgozók vízfelhasználását, mivel ez egy átmeneti jellegű tevékenység, tehát oda 

kimondottan ivóvíz minőségű vizet kivezetni talán nem annyira szükséges, meg lehet oldani ásványvizes 

formában. A technológiai vizet pedig szintén, amit különféle pormentesítésre használnak azt pedig akár 

szállítással lehet biztosítani. Szennyvíz kibocsátása nyilvánvalóan csak az ott dolgozók szociális vízigényéből 

keletkezik. Csapadék elvezetésnél a tároló és válogató tér körül, ahogy azt önök kérték egy övárok létesül és a 

beszállító út mellett tervezett árok hálózat biztosítja a nem szenriyezett csapadékvizeknek az elvezetését. A 

területről elfolyó, elszikkadó szennyvíz az nem lehet szennyezett és nem is juthat a hulladék összetételéből 

szennyezés a felszín alatti vizekbe. Ki kell térnem a felszín alatti vizekre, hisz valamennyiünkben ez aggodalmat 

okozhat. Kérném szépen az inert hulladék definíciója alapján és a beszállított hulladék vizsgálatából ugye a 

hulladék átvételre egyetemleges kötelezettsége van illetve a hulladékra, hogy ki milyen hulladékot ad, 

egyetemleges kötelezettsége van annak akinek átadja és annak aki átveszi. Tehát csak olyan hulladékot lehet 

feldolgozni továbbiakban hasznosításra, amely bizonyos kritériumoknak megfelel. Tehát rekultivációra csak 

olyan hulladékot lehet használni, amelyikből szennyezés nem keletkezik. Annak garantálására, hogy ez tényleg 

így van a vizsgálatokat mindig el kell végezni, egyrészt ez a vizsgálat lehet kémiai vizsgálat és van fizikai 

vizsgálat és azon kívül az átvételnél az ÉMI vizsgálatai mindig kötelezők. Az ÉMI-vel a megbízó már külön 

szerződést kötött. Ez a szerződés jelenleg érvényben van. Tehát ily mértékben a felszín alatti vizeket nem 

veszélyeztetheti. De annak megnyugtatására, hogy ezt mi ne csak így mondjuk, éppen ezért elvégeztettük, hisz a 

felügyelőség előírta a határozatában is és korábban is erre ráfigyeltünk, hogy mi történhet. Például sokan van 

ezen a területen. A hatásvizsgálati dokumentációban a tervezett tevékenység a karsztvízre gyakorolt hatásainak 

bemutatására egy hidrogeológiai szakvélemény készült. A földtani közegre és a felszín alatti vizekre kifejtett 

esetleges hatásokra vonatkozó megállapításokat a tárgyi területre vonatkozó vizsgálatok alapján kellett 

megtennünk. Ezek alapján ismertetni kellett még azt is, hogy a Kincsesbánya 020 helyrajzi számú területen a 

nem veszélyes hulladéklerakó, tudják melyik területre gondolok én, arra a szemét telepre, aminek a rekultivációja 

talán most majd megtörténik és az összes 98 hulladéklerakó közül, amelyet a Közép-dunántúl területen 

rekultiválunk a bekerülési milliárdoknak/ból kb. az 1/3-át, az 1/3-át ennek a hulladéklerakónak a rekultivációjára 

fogják költeni. Ugyanis olyanok az adottságai, és úgy került abba a szintén kibányászott gödörbe bele rakva az a 

hulladék, aminek a rekultivációja igen nagyon komoly műszaki beavatkozást 
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és kockázatot is igényel, de reméljük, hogy ezt hamarosan is meg fog történni. Tehát ismertetnünk kellett ennek a 

hatását is. Ezzel együtt elkészült a hidrogeológiai szakvélemény és egy szimulációs modellt használt fel a kolléga 

úr és mégpedig ez a szimulációs modell a 2000 évben elkészült Envicom Kft. és VITUKI System Kft. 

Kincsesbánya Rákhegy II vízbázis biztonságba helyezési tervére épült, annak az alapadatival készült el egy 

ismételt modellezés és ez a szoftver, ezt a kollegáknak mondom el, látom, hogy van néhány kolléga, akik ezt 

biztos ismerik, ez a Processin 5-ös szoftver ennek alapján a megállapítást... nem szeretném ezt itt Önökkel végig 

ismertetni, de az idézett szakvélemény alapján megállapítható, hogy a rekultiválandó terület a legmélyebb pontját 

sem éri el a karsztvíz, továbbá a tájrendezésre használt anyag összetételénél fogva sem veszélyezteti a 

karsztvizet. Ennek a részletes kibontása a teljes szakvélemény, ez a dokumentációban megtekinthető. Akit 

érdekel, nagyon szívesen rendelkezésre bocsátjuk. A hulladékok kapcsán ugye nyilván a gépek üzemeltetéséből 

keletkezhet valami hulladék, de nyilván ez nem egy jellemző, mert a gépek karbantartását, mint hogy Önök ezt 

most már saját példájukon is, csak szakszervizben történhet. Ma már ugye arra sincs lehetőség, hogy az ember 

otthon a saját autóját megmossa, vagy éppenséggel hogy otthon javítsa. A személyzet hulladéka 2 db 120 l-es 

gyűjtőedényben lesz. A hulladékkezelésből származó hulladékok, ezt is megvizsgáltuk, ennek a keletkezett éves 

mennyisége ez elsősorban az elkülönített hulladék: a fém, a műanyag, az üveg, és egyéb kevert a papír, fa, meg 

textil szelektíven kerül gyűjtésre és ezt a keletkező mennyiséget az arra jogosult szervezetnek átadják. Ugyanis 

ma már hulladékot, de még a kerti hulladékot is csak hulladékszállítási és gyűjtési engedéllyel rendelkező 

személy, illetve társaság végezhet. Az összes keletkezett mennyiség, becsléseim szerint max. 1000 tonna évente. 

A zaj hatásánál végigvizsgáltuk a területről kibocsátott zaj hatását. A tervezett tevékenység a vonatkozó 

határértékeknek megfelel. Ezt szintén zaj szakértő kolléga végezte el és a gödör zajárnyékoló hatása miatt külön 

intézkedés nem szükséges. Azonban a felszín közeli feltöltés zajcsökkentési intézkedések megtételét igényli. A 

zajcsökkentés lehetőségeit a zajkibocsátás elsődleges forrása a törőgép. Korábbi méréseink eredményei alapján 

megállapítható volt, hogy a zajteljesítmény szint elosztása a gép körül erősen irányfüggő. Általában a legnagyobb 

járuléka a gép két oldalában és a kiadagolónál, míg a gép hátsó részénél 3-5 decibellel kisebb érték is adódhat. A 

gép megfelelő beállítása természetes lehetőséget ad a zajcsökkentésre, ezen túlmenően mozgatható, U vagy L 

alakban elhelyezett 2,5-3 méter magas zajárnyékoló paraván kialakításával további 3-5 decibel zajcsökkentést 

érhetünk el. Tehát megfelelő telepítéssel a zajterhelési határértékek betarthatók. A zajterületnél a jelzett 

hatásterület elméleti sugara, nem szeretném itt felolvasni, 500 m a vonatkozó hatásterület pedig a 284/2007. 

Korm.rend szerint került megállapításra. Nyilvánvalóan van a közvetett hatásterület, de a növekedés mértéke [CD 

hanganyagból: elviselhető, itt részletesen le van írva és ennek kapcsán a növekedés mértéke a jelenlegi forgalom 

jellemzők mellett 1 dB-lel illetve ez Felsőkincsesen, illetve Kincsesbányán 1,2 dB-lel növekedik. A külső 

szállítás 40 tehergépjármű/nappal van kiszámolva. Tehát ilyen mértékben a 27/2008 KVVM együttes rendelet 3 

sz. mellékletében megadott zajterhelési határértékek teljesülnek. És a tervezett újabb útvonal itt] látható. Én 

nagyon röviden ennyit szerettem volna elmondani, és nyilvánvalóan, hogy ha önöket bármilyen kérdés 

részleteiben is érdekli, kézséggel megpróbáljuk megválaszolni. Ha olyan kérdések merülnek fel, amelyekre itt 

jelenleg a választ 
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nem lehet megadni, akkor nyilvánvalóan a jegyzőkönyvbe kerülnek és a szükséges választ megfogjuk, illetve 

szakértők bevonásával újabb kiegészítések születhetnek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. A tervezett 

útvonalat egyeztettünk. Bocsánat én nekem most be kell fejeznem. 

 

KDT-KTVK dr. Buda Eszter: 

Köszönjük szépen a tájékoztatást, arra szeretném kérni Önöket, hogy a kérdés feltétele előtt legyenek kedvesek 

vagy a társadalmi szervezetet megjelölni, melynek képviseletében a mai közmeghallgatáson megjelentek, illetve 

természetesen a magánszemély nevét is szükséges lenne akkor bemondani, hogy a jegyzőkönyvben az adott 

észrevételt akkor az adott személy neve alatt tudjuk rögzíteni. És ahogy elhangzott bármilyen most a 

közmeghallgatáson felmerült észrevételre, amennyiben itt nem kapnak választ, akkor azt az eljárást lezáró 

határozat fogja tartalmazni. Tehát, mind az érintett nyilvánosság, mind pedig a szűkebb kört jelentő ügyfelek 

részéről érkezett észrevételeket a Felügyelőségnek kötelezettsége vizsgálni. Ezt vagy tényállás tisztázás keretében 

a kérelmezőnek szükséges megválaszolni, illetve amennyiben pedig szakhatóságnak a hatáskörét érinti, akkor egy 

ismételt szakhatósági megkeresés kapcsán, illetve tárgyán, akkor, pedig az adott szakhatóság fogja a feltett 

kérdést tulajdonképpen vizsgálni. A másik asztalon található mikrofont mindjárt körbeadom, és akkor az önök 

által feltett kérdés így hallható lesz. 

KDT-KTVF, dr. Budav Zsolt: 

Tessék bekapcsolni a mikrofont. 

Kincs Kultúra Szabadidő Egyesület, Szatzker Csaba: 

Szatzker Csaba vagyok önkormányzati képviselő, illetve a Kincs Kultúra Egyesületnek a tagja. És közbevetőleg 

lett volna a kérdésem a szállítási útvonalról pontosan milyen útvonalon haladnak, mert ebben a hatásvizsgálatban 

igazából ilyen nem is tudom milyen meseszerűen, vagy igazából pontosan nincs meghatározva. A 

Felügyelőségnek a tavalyi határozata szerint indokolt az alternatív útvonal. Itt már szó nincs róla a Bakony 

Greennek a hatásvizsgálatában, illetve szintén szerepel a Felügyelőségnek a határozatában, hogy az érintett 

települések önkormányzatának a hozzájárulását be kell szerezniük. Tudomásom szerint Kincsesbányán ez nem 

történt meg. De majd biztosan hallunk újabb dolgokat, amit tulajdonképpen itt most mondani szeretnék először is 

azt, hogy nagyon szép volt ez a kis beszámoló, olyan csilli-villi, tényleg, ha így működnek minden, akkor nagyon 

meg lennénk elégedve és akkor haza is mehetnénk. Én meg szeretném most mutatni azt, hogy a mi tapasztalatunk 

mi. Hát ezt nem mi találtuk ki. Odamentünk lefényképeztük, illetve majd mondok hozzá más történeteket is. 

Tehát a Bakony Greenről van szó. És akkor meg szeretném kérdezni a Bakony Greent ki képviseli? 

 

Bakony Green Kft., Dr. Pribeli Ferenc: 

Köszönöm. Örülök, hogy átvette az irányítást ebben a kérdésben, hogy ki kicsoda. Én úgy gondolom, hogy az 

etika és a jó szokás úgy diktálja, hogy természetesen legelőször 
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köszönjek, mert nem volt rá mód és elnézést kérek, hogy kicsit várni kellett rám, mert bizonyos ok miatt késtem. 

Dr. Pribeli Ferenc vagyok, és a Bakony Green kizárólagos ügyvezetője, ill. résztulajdonosa vagyok egy a 

tulajdonosi minőségem jelenleg van átjegyzés alatt. Az ügyvezetője már jogerősen bejegyzett, ennyit a Bakony 

Green képviseletéről. A másik az, hogy minden kérdésre szívesen válaszolok. Ön föltett először egy szakmai 

kérdést, amihez én nem tudom mennyire kapcsolódik, hogy ki képviseli a Bakony Greent. Szakmai kérdésekben, 

én nagyon egyszerűen mondom, hogy a kollegák azért vannak megbízva, hogy válaszoljanak, ha meseszerű és 

történetszerű, amit hallottunk, akkor ez az ön olvasatában van így, én azt gondolom, hogy rá kell bízni 

mindenkire, hogy ezt eldöntse, vélhetően, a helyi, hogy mondjam, érdekek is azt kívánják, meg az én érdekem is, 

ha hiszi, ha nem, hogy ez egy tisztázott, és mindenki által elfogadott kérdés legyen. Semmiképpen nem az a cél, 

hogy egy meseszerű történet alapján egy amerikai filmszerűen beterelik az embereket, elmondja a gonosz csúnya 

befektető, hogy milyen szépet akar csinálni végén abból az jön ki, hogy az egész környezet le lesz szennyezve. 

Nem ez a cél több, több ok miatt sem ez a cél, érintettség és környezetvédelmi munkában való jártasság az ami, 

ami miatt én ezt az egészet átvettem. Nem minősítek senkit, nem minősítem az előző ügyvezető tulajdonost, nem 

minősítem magát a Bakony Green helyzetét sem, mert egy elég problematikus időszakon is túl volt. Felszámolási 

eljárás és egyéb más minden érintette. Anyagi és pénzügyi hiány elsősorban ami érintette. Az én információm 

szerint amit a rendelkezésre időn belül be tudtam szerezni, nagyon szívesen megnézem azt az önök által 

prezentálni kívánt, anyagot de az igazsághoz azért tegye hozzá, hogy jelenleg egy őrizetlen, jelenleg egy 

problémás területről van szó. Tehát, ha a most ott kimegyünk együtt, én állok elébe. Kimegyünk és azt mondja, 

hogy nézze meg itt mennyi egyéb illegálisan lerakott szemét van, nem tudok mást tenni, el fogom ismerni. A 

kérdés az, hogy mi közöm ma ehhez? Az, hogy azt meg kell szüntetni, az, hogy azt onnét valahogy el kell 

takarítani. Ha megkérdezi mennyi pénzem van eddig benne, sok. Hogy ez most jelenleg így áll, az a géppark ami 

arra vár, hogy egy ilyen megegyezés alapján itt elkezdjen dolgozni és ami nem volt meg az eddigi tulajdonlás, 

meg az eddigi tulajdonosoknak a hátterében, az most rendelkezésre áll. Mellesleg azt is megjegyzem, hogy 

nagyon egyszerűen lenyomozhatják, nem kell hozzá semmilyen különleges titok és különlegesen extra dolog, 

hogy az a cégcsoport részben érintett a kivitelezésben a környezetvédelmi rekultivációban amit a kolléganő 

érintett. Tehát itt a, ebben a bizonyos nyugat-dunántúli 98 települést érintő rekultivációs programban az általam 

szintén tulajdonolt cégcsoport érintett. Tehát ugye nem gondolja, hogy azon oldalon amikor a minisztérium 

illetőleg az EU-s szakbizottságok, akiknek erről jelentést kell tenni, állnak az egyik oldalon, akkor nekem megéri 

a saját ólamba piszkítani, most egyenlőre még csak pénz tettem be, ebből én még itt forintnyi hasznot nem láttam. 

Amióta a tulajdonlásom, meg az ügyvezetőségem van, azóta még annyi történt, hogy meggyőződtem arról, hogy 

nyugodtan mondhatom a nevét, mert nem titkos, szerintem itt mindenki ismeri, Dömötör úr anyagi forrás 

hiányában már az őrzésről sem tudott gondoskodni. Ami ez egy abszolút magyar szokás, higgye el, ha valahol 

látnak két üres gödröt, az holnapra már be van, egy szemétzacskó le van téve, jön a következő azt mondja: jé ez 

egy szemétlerakó, akkor ide hozom én is az enyémet, és utána elverjük a port azon, aki a területnek a tulajdonosa. 

Nem akarok belemenni hosszabban ebbe a magyarázkodásba, inkább szeretném ha visszamennénk szakmai 

vonalra. Kérdezzen. 

11 

 

 

 

 

 



Kincs Kultúra Szabadidő Egyesület, Szatzker Csaba: 

Köszönöm szépen a kioktatást. Mivel bejött, nem mutatkozott be, nem tudtam, hogy ki Ön. Azt gondolom, hogy 

megkérdezhetem, hogy ki képviseli a Bakony Greent? És akkor folytassuk. Egyenlőre nem akarok kérdezni, bár 

annyit hozzá tennék a véleményéhez, hogy azt gondolom, hogy ha Ön a Bakony Greenek a tulajdonosa, 

ügyvezetője, akkor Ön feleljen a korábbi dolgaiért is, a jogfolytonosság az fennáll. És én azt szeretném bemutatni 

itt a kincsesbányaiaknak és akkor Önnek is, hogy melyek azok az aggodalmak, ami miatt az egyesület a legelső 

pillanattól azt mondta, hogy a Bakony Green Kincsesbánya területén nem kívánatos tevékenységet folytat. Kb. 5 

éve, amikor megjelent a Bakony Green a telephelyre nagy mennyiségű szemét került be, mindenféle hulladék. 

Ezt az ottani lakók fedezték fel. A Dömötör Úr ugye akkor Ő volt az ügyvezető azt mondta, hogy nem tudja, 

hogy került be. A lakók azt mondják, hogy a beszállító, a szemetet, a hulladékot beszállító, alvállalkozóként 

mutatkozott be nekik. Nem tudom mi az igazság. Megbüntette Őket a Felügyelőség, vagy elszállíttatta velük. 

Tehát ez volt a legelső lépés. Aztán, előírt nekik kerítésépítést. Gondolom, ha volt már a területen, akkor láthatta, 

hogy minden ez, csak nem kerítés. Azt nem lehet kerítésnek nevezni, amit egy nyúl át tud ugrani. Azt szeretném, 

hogy fotókkal. Tehát itt látjuk azt, hogy Kincsesbánya 3 gödörnek az elhelyezkedését, ami jelenleg, problémás. A 

Kincses I. ugye erről beszélünk, ez a Bakony Green tulajdona. Jobbra a Szeghegyi amit megint érinteni fogunk. 

És az úgynevezett ... bányagödör 020 hrsz-ú. Amiről az előbb hallhattunk, feltehetőleg Uniós pénzből 

rekultiválva lesz, hát erről most csak annyit szeretnék mondani, hogy igazából ezt sokkal veszélyesebbnek 

tartom, mint amilyennek látszik. Hát mit mondjak, nagy mennyiségben tartalmaz ipari hulladékot és veszélyes 

hulladék is van benne. 

 

Progressio Mérnöki Iroda Kft., Kaleta Jánosné: 

Ne tessék ezt mondani, mert, ha ez bekerül a jegyzőkönyvbe, akkor az EU azonnal megszünteti. 

 

KDT-KTVF, dr. Buda Eszter: 

Elnézést, kicsit átvenném a szót. Tehát a tárgyi közmeghallgatás a környezeti hatásvizsgálati eljárás keretében 

tartandó közmeghallgatás. Tárgya a 10.000 t/év feletti hulladékhasznosítási tevékenység. A dokumentáció, mind 

a Felügyelőségnél, mind az önkormányzatoknál megtekinthető volt. Tehát így a szakmai, illetve az eljárás jogi 

kérdéseket a tárgyi eljárással összefüggésben lenne szükséges feltenni. Tehát a Felügyelőségnek a hatásköre is a 

tárgyi eljárásra vonatkozó kérdések vizsgálatára terjed ki. Annyit szeretnék mondani... 

 

Jelen lévő: 

 

Összefügg a kettő egymással... 
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KDT-KTVR dr. Buda Eszter: 

Annyit szeretnék kérni, hogy akkor hallgassunk meg mindenkit. Mindenkire sor kerül, a mai délután folyamán, 

mindenki elmondhatja a véleményét, észrevételét és felteheti a kérdését, csak az illem keretei között és tartva azt, 

hogy mindenki. Köszönöm. 

 

Kincs Kultúra Szabadidő Egyesület, Szatzker Csaba: 

Jó hát, igazából nem szeretnék eltérni a tárgytól, de még is itt a kincsesbányai lakosoknak szeretném érzékeltetni 

az összefüggéseket. Hát azért gondoltam, hogy tudják itt három bányagödörről beszélünk. Amit most látunk, ez 

lenne a Bakony Greennek a gödre, tehát itt akkor még egyszer a Kincses I. Menj vissza egy pillanatra légy szíves. 

Kincses I. ez lesz a Bakony Greennek a gödre, illetve ott jól látszik a 11 felsőkincsesi háznak az elhelyezkedése, 

ami egészen közel van a gödörhöz. Fotók a gödörről. Ezt a jobb oldali falat, ha jól értelmeztem, ezt kívánják 

majd 45° -ban leszedni -. Rézsűt kialakítani. Ugye a gödör jelenleg 600 egynéhány ezer m3-s, amit 1 millió 40 

ezer m3-esre kívánnak kibővíteni. Es akkor itt lenne majd az első kérdésem. Hogy ebben a hatásvizsgálatban az 

szerepel, hogy a kitermelt anyag visszakerül a gödörbe. Ugyanakkor minden számításnál már ezt kihagyják, és az 

1 millió 40 ezer m3-nél már csak az inert hulladékkal számítanak, vagy számolnak. Nem? Hát akkor rosszul 

értelmezem. Jó majd akkor visszatérünk rá, köszönöm. Hát ezek képek a gödörből. Ilyen, kerítésféle. Itt két vágat 

látható, a vágatnak a bejárata, ezek le vannak falazva. Hát erről nagyon nem olvastam a hatásvizsgálatban, hogy 

ennek mi lesz a sorsa, vagy beomlasztják, betemetik, nem tudjuk. Ez lenne. Hát ez már sajnos nem ilyen szép 

állapotban van, ezek korábbi felvételek, a válogató tér, mellette balra a betonozott, illetve ez a betonozott 

válogatótér, ez meg a fogadótér. Szintén. Hát ez tavaly került be a Bakony Green területére téli hulladék, ami 

aztán átkerült egyik helyről a másikra. Itt van a válogató tér évek óta, ott van néhány teherautónyi inert hulladék, 

mellett mindenféle hulladék, ezek már elkerültek onnan, hozzáteszem, ezek tavalyi képek. Ezeket láthattuk ott. 

Hát ez a kerítés, valami olyasmi. Többször s^óyá tettük. Igazából a Felügyelőséget sem zavarta, nem foglalkoztak 

vele. Itt ugye ez élő fához van szegelve. Dömötör úr szerint nagyon siettek. Hát ez lenne a kapu, a fához 

odaláncolva, én azt gondolom, hogy én legalábbis nem csodálkozom, hogy azok az emberek akik le akarnak 

tenni, ilyen - olyan szemetet, ezt könnyen megtalálják, mert a Bakony Green a felelős azért, hogy nem biztosítja 

megfelelően oda a védelmet, tehát, hogy ne jussanak ezek a szemétlerakók. Ahhoz képest nem olyan nagy 

mennyiségben vittek be, ami hát a lehetőség adott lenne. Itt áttértünk a másik gödörhöz. Itt szeretném elmondani 

az összefüggéseket, tehet a Dömötör űr volt a Bakony Greennek az ügyvezetője, és jelenleg is tulajdonosa, ugye 

jól tudom? A Bakony Green egyik tulajdonosa a Dömötör úr jelenleg is. 

Bakony Green Kft., Dr. Pribeli Ferenc: Volt. 

Kincs Kultúra Szabadidő Egyesület, Szatzker Csaba: 

Volt. A tegnapi cégnyilvántartás szerint még ő szerepel, meg ön. 
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Bakony Green Kft., Dr. Pribeli Ferenc: 

... Elmondtam, hogy a tulajdonlás vonatkozásában az ügyvédi okirat elkészült, a tulajdoni viszonyok 

megváltoztak, gyakorlatilag az ő tulajdoni nagyságrendje az enyém, innentől kezdve. Ez, ha az ügyvéd benyújtja 

elektronikusan kb. egy, másfél héten belül bejegyzésre kerül hivatalosan a cégjegyzékbe is. 

 

Kincs Kultúra Szabadidő Egyesület, Szatzker Csaba: 

Hát én azt tudom mondani, amit az interneten találtam. A Dömötör úr tavaly .... Inert Kft-t alapított, vagy tagja 

lett, teljesen mindegy. Ez már Szeghegynek a bejárata, és itt érdekes tevékenységet kezdett el folytatni, 

szakhatósági engedélyek nélkül, és pillanat megkeresem, és ezt azért szeretném elmondani, és nagyon 

kihangsúlyozni, hogy amikor azt gondolják, hogy mi kötözködünk, meg fölöslegesen aggódunk itt vannak a 

problémás esetek. Dömötör úr azt nyilatkozta, egy feljegyzésben, ami az önkormányzatnál készült, a jegyző 

készítette, véleménye szerint, tehát ezt ő mondja, hogy a területen bányagödör feltöltésére alkalmas építési 

törmelék lerakása, válogatása folyik. Az I. fokú építési hatóságnál érdeklődött ezzel kapcsolatban, tehát a móri 

építési hatóságnál, ha 1 m magasságban történik a feltöltés, az nem engedély köteles. Valóban van ilyen szabály, 

jogszabály. Aztán mindjárt megnézzük, hogy mit jelent nála az 1 méter. D én azt gondolom, hogy az sem inert 

hulladékra vonatkozik, főleg nem veszélyes hulladékra. Hát ez lenne a szeghegyi gödörnek a bejárata. Itt jól 

látszik ugye, már az utat is inert hulladékkal rakták le, ott van mellette egy munkagép, arra majd külön 

visszatérünk. Mehetünk. Ezek az állapotok, amire még egyszer mondom, hogy Dömötör úr szerint nem engedély 

kötelesek. Itt a munkagépnek ugye a vízvédelmi bázison folyik belőle az olaj, ami egyébként egy hajléktalan 

nevén van, ez is elég érdekes, ez az e heti állapot. A munkagépet leállította Felsőkincsesben „Árnyasköz" nevű 

lakóingatlan mellett. És én úgy hallottam, itt az előbb, ahol talajszennyeződés történik, ott azt teljes mértékben ki 

kellett cserélni, tehát ez itt megtörtént. A gép jelenleg is ott áll. Szintén a Szeghegy, Szeghegy ugye szemből, itt 

jól látszik, hogy mit jelent az 1 méteres betöltés. Itt semmiféle 1 méterről nincs szó. Egyszerűen elkezdte a 

bejárattól és töltötte folyamatosan. Feltehetően ez azbeszt tartalmú eternit cső, gumi, autógumi, amit itt 

betemetett. Ugye itt látszik, hogy inert hulladék került a gödörbe nagyrészt. És akkor közben idézném a Dömötör 

úr továbbra is. Elmondása szerint a helyszínen kézi válogatás történik - két pesti hajléktalant hozott ide egyébként 

- a veszélyes hulladékot külön kezelik. Az egyéb szemét pedig Csalára kerül. Tehát ott ahol 1 méteres betöltésre 

hivatkozik, ami nem építési engedély köteles, ő már veszélyes hulladékot válogat. Hát ezt nagyon érdekesnek 

tartom. Aztán a következő fotó, ugye került ide temetői hulladék. Itt amit kiválogatott. Tehát ilyen kép fogadott 

minket. Ezt hozzáteszem Szeghegyen a DRV-nek a kiegyenlítő medence, jól mondom? 

 

Nem. 

 

Kincs Kultúra Szabadidő Egyesület, Szatzker Csaba: 

... medence, onnan vízellátás történik néhány száz méterre. Ez jelenleg is ilyen állapotban van. Csak éppen be lett 

takarva földdel. Itt jól látszik, azt hiszem, nem kell nagy szakértőnek 
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lenni, hogy bizony került ide be pala is, meg egyéb veszélyes hulladék. Dömötör úr szerint ezeket még egy 

második körben ki fogják válogatni. 

 

KDT-KTVF, dr. Buda Eszter: 

Amíg a képeket nézzük ismételten szeretném megkérni önöket arra, hogy a kérdések, amelyek ma elhangzanak a 

tervezett tevékenységgel összefüggésben kerüljenek feltételre, tehát az észrevételezés, kérdésfeltétel, illetve a 

véleményezés a tárgyi környezeti hatásvizsgálati eljárás tárgyát képező tervezett tevékenység vonatkozásában 

lenne szükséges feltenni. Jelen hatósági eljárás keretében erre vonatkozóan van a Felügyelőségnek hatásköre, az 

észrevételeknek a vizsgálatára. Köszönöm. 

 

Kincs Kultúra Szabadidő Egyesület, Szatzker Csaba: 

Nagyon gyors leszek, de mégis csak szeretném az itt jelenlévő kincsesbányaiak kapjanak valami képet arról, 

hogy itt milyen tevékenységet folytatnak. 

 

KDT-KTVF, Serné Móré Anikó engedélyezési igazgatóhelyettes: 

Elnézést Uram, azt egy másik fórum keretében legyen kedves megtenni. Ennek az eljárásnak, az eljárási 

cselekménynek valóban nem ez a tárgya. Köszönjük a megértését. 

 

Kincs Kultúra Szabadidő Egyesület, Szatzker Csaba: 

Akkor folytatom ezzel. Azt gondolom azért Felügyelőség környezetvédelem, azért valami érdeklődést 

tanúsíthatnának. 

KDT-KTVF, Serné Móré Anikó engedélyezési igazgatóhelyettes; Tanúsítunk 

érdeklődést. 

Kincs Kultúra Szabadidő Egyesület, Szatzker Csaba: Jó rendben 

van, folytatom a tárggyal. KDT-KTVF, dr. Buda Eszter: 

A Felügyelőségre természetesen, panasszal, bármilyen észrevétellel lehet fordulni. Ha esetlegesen más jellegű 

tevékenységgel összefüggésben ezt szeretnék megtenni. A mai nap folyamán a tervezett tevékenység 

vonatkozásában áll módunkban az észrevételekre választ keresni. 

 

Kincs Kultúra Szabadidő Egyesület, Szatzker Csaba: 

Csak annyit, hogy én erre tettem a Felügyelőségnél feljelentést, választ nem kaptam. És akkor folytatom. 

Elhangzott, a rekultivációnak, nincs más, ez az egyetlen módja. Én azt gondolom, hogy a rekultivációnak nincs 

olyan előírása, hogy a rekultiválni úgy gödröt meg kell púpozni, és akkor mindenki haza megy és elégedett lesz. 

Elhangzott egy olyan mondat, hogy rekultivációra olyan hulladékot lehet használni, hogy abból szennyeződés 

nem válhat ki. 
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És erre szerettem volna azt megmutatni, mert itt összefüggések vannak, még mi csinálhatjuk úgy, hogy csak egy 

dologról beszélünk, mi mindent, ha nem is mindent, ha nem is mindennel, de sok mindennel összefügg. Ugye itt 

szó volt a 020-as kommunális hulladék gödörről. Azt gondolom, hogy óriási különbség nem üzleti alapon 

történik a rekultiváció. Itt azért mondjuk ki a Bakony Greennél pénzről szól a történet. Ez nem probléma, ha 

minden tisztességesen történik. És akkor most ismét meg szeretném kérdezni, a szállítási útvonallal 

kapcsolatosan a Progressio képviselőjét, ugyanis itt többféle variáció hangzott el. Az egyik egy déli elkerülő 

útvonal Csór irányában, amiről aztán már később a hatásvizsgálatban nem esett szó. A másik a 8204-es jelű út, 

ugye ami 8l-es útról Fehérvárcsurgó irányába, aztán Kincsesbányába, Kincsesbánya Kossuth utca, Kincses utca 

útvonal. Ennek a szakasznak, egy részének a tulajdonosa a Fehérvárcsurgó és Kincsesbányai Önkormányzat. Itt 

az önkormányzat szándéknyilatkozata a tudomásom szerint az nem történt meg, tehát nem adott ki az 

önkormányzat szándéknyilatkozatot, hogy biztosítja az áthaladást. Márpedig a tavalyi Felügyelőségi határozatban 

ez szerepel. Tehát akkor ez lenne az egyik kérdésem. A másik pedig az, hogy 1 milló 40 ezer m3 inert hulladék 

befogadásáról beszélnek, miközben a gödör 601 néhány ezer m3-s, 370 ezer m3-t kívánnak ugye technológiai 

okok miatt még kibányászni, és ennek a 370 ezer m3-nek, akkor mi lesz a sorsa? 

 

Bakony Green Kft, Dr. Pribeli Ferenc: 

Az útvonaltól nem tudok nyilatkozni, ennek a szakmai részét majd ön a megbízottunknak tette fel a kérdést is. 

Pontosítok. 1 millió tonna. Tehát 200 ezer tonna/év, 5 évente. Jól emlékszem? 

 

Tonna. 

Mindegy, hogy 1 millió m3 a befogadó képessége, amit be lehet hordani, az 1 millió tonna. 1 millió tonna az nem 

1 millió m3. 1,6 sőt 600 ezer tonnáról, 600 m3-ről beszélünk. Aminek a tömörödése, 0,75-el számolva, nem az én 

számtanom, hanem az Országos Mérésügyi Hivatal, meg az ipari jogszabályok, amik ennek az ágazatnak a 

kezelésére vonatkoznak, ebben otthon vagyok. Nem azért, mert jogász vagyok, hanem mert évek óta foglalkozom 

vele. Tehát visszatérnék arra a kérdésre, hogy az 1 millió tonna, hogyan fér el. Úgy fér el ebben a gödörben, hogy 

kiszedem az aljáról, ami ott van, most szemét. Az oldalfaláról, az oldalfalról az a 45°-os szögben történő bontás 

megtörténik. Ez gyakorlatilag egy nagyobb térgödröt eredményez, és ebbe a térgödörbe fér bele az a mennyiség, 

amiről az engedély szól. Nem amit én bele tudok hordani, mert ha biztos lennék benne, akkor nagyon nyugodt 

lennék. Ma jelenleg nem az a korszak van, amikor egyre-másra indulnak a különféle beruházások, ahol jelenleg is 

ontaná ki magából az elhelyezendő inert építési törmeléket. Azért hangsúlyozom, hogy inert építési törmelékről 

van szó, mert ez egyfajta kezelési kötelezettséget jelent. Nevezzük, hogy ön minősítette a Dömötör-féle 

technológiát, hogy kézzel válogatják, vagy miként. Ez egy része csak 200 ezer, vagy akár 100 ezer m3-t sem 

lehet így leválogatni. Le lehet válogatni úgy fekete fuvart, nem lehet leválogatni 100 ezer m3-t. 100 m3 

leválogatása, elhelyezése egy komoly gépparkot igényel. Minimum olyan szintű dózereket, amik elbírnak egy 

ilyen tömeggel. Minimum olyan szintű rostagépet, amellyel én magam rendelkezem, aminek mondjuk a 

bekerülési érteke ma 80 millió Ft. Ez a rostagép, ez képes arra, hogy 
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háromféle frakcióban, és négyféle alapanyagban kiválogasson valamit. Szerves, műanyag, beton és vas. Ha ezek 

rendelkezésre állnak, akkor lehet szó arról, hogy valamit elkezd az ember feltölteni. Addig nem feltölt, addig 

előkészít egy terepet, addig csak folyamatosan költ rá, tehát kialakít egy előírt falat, megegyezik, ha tud arról a 

bizonyos szállítási útvonalról és sok-sok más kérdés, ami jelenleg. Amit ön fölvetett abban van igazság, tehát ne 

haragudjon azt én teljesen aláírom, nem megoldás egy lánc. Mert ugye azt mondjuk, hogy önt idézzem a 

„Bakony Green gödre." Ha én nem teszek a házamra rácsot, akkor felelős vagyok azért hogy bejönnek, és 

betörnek. Nem hiszem. Én úgy gondolom, hogy a jogkövető magatartás önmagában azt jelenti, hogy nem viszek 

ki szemetet a közterületre. Nem viszek ki, mert mindegy, hogy van ott lánc, vagy nincsen lánc, ha nem lenne 

lánc, akkor is az én becsületem ott kell, hogy működjön, nem viszem ki a szemetet. De a becsületemnek ott is 

működni kell, ha már ott van, megint joggal mondta, azzal valamit kezdenem kell. Nekem, nem önnek, nekem. 

Az én feladatom, mint ügyvezetőnek kell, hogy megoldjam azt valamilyen formában. Ez a fórum még egyszer 

mondom, nagyon szívesen beszélgetek, ha megbeszélünk egy időpontot, ugyan ilyen plénum előtt, eljövök és 

végignézem az önök érveit, elmondom a saját tervemet, bemutatom azt, hogy mi van mögöttem, talán annyira, 

lehet, hogy valakinek itt annyira már nem ismeretlen a név, az enyém, mert van is, volt is, meg vélhetően lesz is 

Fehérvárhoz kötődésem. Egy akkor teljesen szarban lévő, bocsánat, hogy így mondom, nyugodtan 

jegyzőkönyvezhetik, labdarugó egyesülethez lett némi közöm, amelynek az eredményeképpen, az a csapat, aztán 

magyar kupát nyert. Ma mi az a helyzet? Egy még jobb csapata van Fehérvárnak. De térjünk vissza magához az 

üzlethez. Pénzről szól, ez arról szól, hogy pénzről szól, ez arról szól, hogy én a végén nyereséggel zárjam ezt a 

történetet. De a végén, csak a végén. Tehát ma nem áll ez az egész projekt úgy, hogy azt mondhassam, hogy 

beküldünk oda 60 vagy 80 teherautót, amiből kivesz az ember x mennyiségű pénzt, lelöki a szemetet, holnap 

utánra majd eltűnik, elmegy. Nem névtelen múlt és jövőtlen, jövő nélküli csöves brigád az, aki most ezt a céget 

átvette, én nagyon szívesen állok bármikor az ön vagy az ön egyesületének, vagy a településnek a rendelkezésére, 

egy hosszabb vitára. Én csak azt kérem, hogy ez ma, nem erről szól. Tehát mondom még egyszer, bármikor 

meghatározhatjuk most az időpontját, hogy mikor kerüljön sor erre a négy, vagy százszemközti egyeztetésre. Én 

csak azt kérem, most tekintettel arra, hogy ez itt ma, hogy ez a vita ma, vagy ez a közmeghallgatás arról szól, 

hogy van egy jogszabályi háttérrel meghatározott ügylet, ügymenet, amiben a hatóságnak döntenie kell, aminek a 

feltétele ez a közmeghallgatás. Ha ebben a mederben maradunk, akkor nagyon szívesen válaszolunk arra a 

kérdésre, illetve amire tudok, illetve amire az én általam megbízott, nem én általam, de most gyakorlatilag, az én 

regnálásom alatt is megbízással bíró cég kidolgozott egy anyagot és ne az legyen. Higgye el, a legőszintébb 

véleményem, ne az legyen a cél, hogy zsigerből el kezdjük egymást nem szeretni, mert én most a Bakony Green 

hajójában ülök. Az a Bakony Green, aminek arcot, meg üzleti lehetőséget szeretnék, az nem az a Bakony Green, 

ami eddig volt. Túl vagyunk a felszámolási problémán, túl vagyunk azon a kérdéskörön, hogy tudunk egy olyan 

működési képet adni, önöknek is, meg saját magamnak is, amiben ez lehetséges. Ha nem megy egyszerűbb az 

elején leállni és nem tolni bele a pénzt. Tehát, hogy ha van annak alternatívája, hogy együtt működjünk, akkor az 

ember megcsinálja a kerítést, akkor az ember megcsinál mindent azért, hogy megfeleljen annak a közösségnek, 

ahová egyáltalán befogadásra kerül. 
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Abban a pillanatban, ahogy az egész arról szól, hogy mindegy hogy milyen terve van, mindegy mit akar, de az a 

neve, hogy Bakony Green, itt biztos, hogy nincs maradása. Akkor ezt is tudomásul veszem, és egyetlen forint 

innentől kezdve nem megy bele ebbe az üzletbe. 

Jelenlévők: 

Egy csomó kérdés elhangzott. KDT-

KTVF, dr. Buda Eszter: 

Mielőtt ismét feltennék a kérdéseiket, annyit szeretnék hangsúlyozni, mind a megjelentek, illetve a kérelmező 

részéről megjelent képviselők felé, az a kérésem lenne, hogy környezetvédelmi típusú kérdésekről szóljon a mai 

közmeghallgatás, figyelemmel arra, hogy ennek az eljárásnak a tárgya a környezeti hatásvizsgálati eljárás 

keretében a benyújtott dokumentációnak a vizsgálata. Nem szeretném befolyásolni önöket, illetve magának a 

közmeghallgatásnak a menetét sem szeretném ezzel folyamatosan megszakítani, de például gazdasági érdekkörök 

vizsgálata nem a Környezetvédelmi Felügyelőség hatáskörébe tartozik. Ez nem ennek a közmeghallgatásnak a 

tárgya. 

 

Kincs Kultúra Szabadidő Egyesület, Szatzker Csaba: 

Jó, csak annyit szeretnék reagálni, hogy itt elhangzott, hogy zsigerből elutasítjuk a Bakony Greent, ami 

egyébként nem igaz. Szerettük volna bemutatni, de hát belém fojtották a szót, szerettük volna bemutatni a 

tevékenységet. Semmiféle zsigerről nincs szó, semmiféle indulatról, hanem egyszerűen tényekről. Tehát itt 

tények vannak. De akkor nem folytatom, mert hát ha akkor megint, rosszat mondok. És akkor arra a válaszra 

szeretnék kérdést kapni, illetve arra szeretnék választ kapni, hogy a szállítási útvonalak hogy alakulnak? 

KDT-KTVF. dr. Buda Eszter: 

Esetleg még kérdés? Akkor a szállítási útvonalakkal kapcsolatos kérdés? KDT-KTVF. dr. 

Buda Eszter: 

Akkor legyen kedves. Akkor átadjuk a szót a Progressio Mérnök Iroda Kft. képviseletében megjelenteknek. 

 

Progressio Mérnöki Iroda Kft., Kaleta Jánosné: 

Köszönöm szépen. A szállítási útvonalakkal kapcsolatban több alternatívát megvizsgáltunk és a Felügyelőség 

munkatársaival közösen az előzetes vizsgálat után. És egyeztettünk a Közútkezelővel még ma délelőtt is a Hajnal 

János úrral aki nagyon korrektül részt vett ebben a munkában. Az ő közös megegyezése alapján született az, hogy 

azt a fajta útvonalat nem tudjuk vizsgálni, amelyikről az előzetes vizsgálatban volt először szó. Amelyik 

gyakorlatilag Natura 2000-es területen megy keresztül. Még a beruházó önutakat átalakította volna, de a Natura 

2000 területen átvezetni nem lehetett ezt a fajta tevékenységet. A Natura 2000 területek védelmének nagyon-

nagyon szigorú előírásai vannak. Ezért született aztán, hogy a 
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másik települések elkerülése nagyon-nagyon bonyolult, annál is inkább, mert nincsen még kialakított földút sem 

még arra. Egyes egyedül egy lehetséges alternatíva van, amely valamennyi útvonal helyett most felsorolok a 

Közútkezelő hatáskörébe tartozik, mégpedig ez úgy alakul, hogy Felsőkincsesről elindulva a Kincsesbánya 

területén átmenve a 8203, 8204 és úgy köt ki a 81 sz. másodrendű főútvonalra. Áthaladást ezen a Kincsesbánya 

területén van kétségtelenül, de ott ahogy említettem, a forgalmat mérettük és a jelenlegi forgalomhoz képest, és a 

jelenlegi forgalom terheléséhez viszonyítva 1,2-1,5 dB a növekmény. Azon kívül arra is szeretnénk reagálni, 

hogy a zaj számítás. A zaj számítást mi, minden egyes részt szakértő kollega végezte. És én készséggel 

felolvasnám, de nem gondolom, hogy itt nem kellene untatni a tisztelt hallgatóságot azokkal a dB (A)-kal és 

egyéb dB-kel amelyekkel jelenleg megvizsgálásra kerültek és számításra kerültek. Készséggel bemutatjuk 

önöknek, ha ezt önök szeretnék hallani. Tehát a mérés volt és a mérésre kerül kiszámításra a többletterhelés. 

Köszönöm szépen. 

 

Gaia Környezetvédő Egyesület, Varga Gábor: 

Varga Gábor vagyok a Gaja Környezetvédő Egyesülettől, Székesfehérvárról. Először az ügyvezető úrtól 

szeretném megkérdezni, hogyha nem veszi rossz néven, hogy milyen hulladékkezelői tapasztalatai vannak, mert 

mondta, hogy vannak. A másik kérdéscsomag: én egész a mai napig úgy tudtam, és ezek szerint rosszul tudtam, 

hogy a Dunántúlnak a legjobb karsztvíz kincsén vagyunk éppen és úgy tudtam, hogy ez egy kiemelt vízminőség 

védelmi terület és A védelmi övezetbe tartozik. Ez a terület, amiről beszélünk. De akkor teljesen rosszul tudtam 

mindent, és ugye itt van a vízkeret irányelv, meg nem tudom micsoda. Azzal kapcsolatban rengeteg érdekes 

felvetés is született már. Én nem hiszem el, hogy létezik olyan akarat, jogszabály, amit kiemelt vízminőségi 

terület A övezetében szemétlerakót engedélyez. Mert akár hogyan fényezzük, teljesen mindegy. Ez egy inert 

szemét, inert hulladék, szemét. Hulladék vagy szemét ugyan az. Elég régóta foglalkozom hulladék 

vizsgálatokkal, 20/2006-os elég rendesen leírja, hogy mit kell csinálni egy hulladék vizsgálattal. Alapjellemzést 

kell csinálni, megfelelőségi tanúsítványt kell utána adni. Én nem hiszem el, hogy 100 e tonnát vagy 200 e tonnát 

kézben (?) lehet tartani. Csak akkor laboratórium, meg ott van a géppisztolyos őr, meg a farkas kutyák, meg az 

összes létező finánc, Eu-tól meg mindentől idejön. Egyébként nem lehet megcsinálni. Ha valaki nekem azt 

mondja, hogy van egy 600 e m3 kubatúrájú gödör, egy olyan területen, ahol korábban, hát hogyha., teljesen 

mindegy mit csináltak, ha leakart ásni az ember egy lyukat, akkor engedélyt kellett kérni. Neki esik a szélének és 

... Biztos hogy adott erre a Bányakapitányság engedélyt, nem tudom minden félét. Feltehetőleg ez is egy 

bányászati engedély köteles tevékenység lesz, volumenénél fogva lehet, hogy ezt is rosszul tudom. Mindent 

rosszul tudok egyébként, mert nem vagyok jogász. Másképp látjuk a világot. A, azt, hogy a ide hoznak 

Kincsesbányára az isten tudja honnét, a karszt kincsnek a tetejére 100 ezer m3 számra hulladékot, ez agyrém. Ez 

annyira agyrém, hogy ennek föl kell kerülni a világhálóra, el kell menni az ENSZ-hez, el kell menni minden 

hová, mert ez filozófiai tartamában nem lehetséges, hogy igaz. Hogy erre a Felügyelőség, illetve a Felügyelőséget 

mély tiszteletem, minden tiszteletem. Ő a törvényességet képviseli, megnézi, hogy ha minden rendben van és 

rányomja a pecsétet. Szóval ez egy kicsit már több. Ez egy kicsit már több kéne, hogy legyen. Azt én nem 

vitatom, hogy szakmailag itt minden 
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rendben lesz, mert úgy csinálják meg, szigetelés igaz, hogy nem lesz, nem fognak kialakítani, mert minek, mert 

inert hulladék. Igaz, hogy az 20/2006-os leírja, hogy az inert hulladéknak a minősítéséhez olyan szigorú 

vizsgálatok kellenek, hogy a többi meg sem közelíti, tehát a veszélyes hulladék veszélyességét egyszerűbb 

vizsgálni, mint az inert hulladékot. És akkor jön egy ember és azt mondja, neki van hulladékkezelési gyakorlata, - 

jó befejeztem - kb. ennyit. Ez csak felvetés volt. Felvetés, egy csomó kérdést szeretnék várni ezekkel 

kapcsolatban. 

 

KDT-KTVR dr. Buda Eszter: 

Köszönjük szépen az észrevételt, szeretném megkérni önöket, hogy a mai nap folyamán, hogy akkor kérdéseket 

legyenek kedvesek feltenni, vagy ha észrevételük van, akkor konkrét észrevétellel, kérdéssel éljenek a itt jelen 

lévő képviselők felé, hogy arra, akkor konkrét választ tudjanak adni. Amennyiben esetleg itt (pillanat mindjárt 

adom a mikrofonokat, akkor odaadom). Az észrevételeknek a vizsgálata is, így mindenféleképpen könnyebb. Ha 

konkrét kérdéssel és észrevétellel találkozunk, akkor amit az eljárás folyamán történő vizsgálata akkor itt 

biztosított. 

 

Csiky András: 

Köszönöm, köszönöm. Csiky András vagyok. 15 éve lakom Kincsesbányán, és gondolom, hogy ismerem jól a 

helyzetet, ami itt kialakult. Amikor ide költöztem a bánya még működött. A kamionok hordták a bauxitot éjjel - 

nappal, a település szélén, de az egész településen hallatszott a dübörgés. Na most ez az útvonal, amiről a hölgy 

beszél, a főútvonalon megy végig. Jobb oldalt, bal oldalt tömb házak vannak. Én a kocka házakban lakom, 

amelyek elég lerobbantak. 15 év alatt - egy mérnök ismerősömmel megmérettem, 8 cm süllyedtek a házak. A 

hölgy, ahogy mondta naponta 40 kamion fog végigmenni a településen. Gondolom, hogy éjjel is fog menni, de a 

hölgy a nappali időszakról beszélt. Ez 40 kamion naponta, fél óránként dübörögve elmegy ezen az úton, egy 

kamion. Beszéltünk itten, hogy ilyen dB-el, olyan dB-el, zaj mit tudom én, elméleti számításokat csináltak. 

Szerintem végig ment itten legalább egyszer, egy nap alatt két óra alatt 20-30 kamion megrakodva, hogy lássuk, 

hogy mennyi a zaj. Megmérték, vagy nem. Ez szerintem ez lenne a felmérés, és akkor látnánk, 

hogy tényleg van zaj. Sietnek, vagy nem sietnek  ...........................  Amit szeretnék mondani az, hogy a 

Felsőkincsesen volt régen a szeméttelep naponta 3-4 kamion ment el a házunk előtt. Éreztük a dübörgést, a 

rezgést, nem nagyon volt probléma. Megszűnt a szeméttelep, szemét azóta Kincsesbányán nincs. Most felteszem 

a kérdést, hogy mindenkinek érdeke, úgy hallottam a beszámolóban, hogy itt legyen egy szemétlerakó telep. 

Kinek az érdeke? Az egy gyönyörű gödör ott lent, mindenki meglátja. Sétálnak a gyerekek, játszanak ott, azt nem 

lehet betömni, azt nem kell betömni. A másik probléma pedig az, hogy mikor ősztől, egészen tavaszig 

csapadékos az idő, meg a szél fentről fuj. Tehát aki, aki szénnel, meg fával fut sokan vannak 

kincsesbányán. Mi lent lakunk az aljban. Érezzük ....................... a szagot, mert a szél fentről lehozza. Na 

most, hogy ha törmelék kerül oda fel, és nem tudom mennyi, hány tonnát naponta, a szél megindul, mert eléggé 

szeles ez a vidék. A hulladékot, meg a port be fogja hozni a telepre. Ezt nem tudják semmilyen vízfíiggönnyel, 

vagy mással meggátolni. Ezek olyan dolgok, amik, 
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amit nem lehet, amint mondta előbb az úr, kinek kell ide egy szeméttelep. Minket meg sem kérdeznek, 

tudomásom szerint az országban, ahol ilyen szeméttelep, vagy akármi épül, a lakossági fórumot összehívták, egy 

népszavazást rendeztek és mondták, hogy igen, vagy nem. 

Minket meg sem kérdeztek, ez az első, hogy én hallottam róla, hogy .......................................... Nekünk, én a 

véleményem az, nekünk szeméttelep nem kell, és ahogy az úr is mondta Fehérvárról ez egy karsztos vidék. Ide, 

ide nincs szükségünk szeméttelepre. Én, én nem tudom, én meg mondom őszintén, hogy, ha elmegy az utóbusz, 

ami naponta minden órában jár, remeg a ház, de ha naponta fél óránként fog elmenni az a negyven kamion, össze 

fognak omlani ezek a házak. Ezek nem tudom, 20-25 éves házak. - Háttérben: 50 éves házak. - Nem, nem lehet 

ilyen zaj felmérést nem hiszem, hogy végeztek volna, szerintem az, hogy elmegy 20 kamion megtömve, akkor 

mérik le a dB-t, a rezegést, meg a zajt, akkor lehetne esetleg szólni arról, hogy ez legyen az útvonal. De más 

útvonal nincs, ahogy a hölgy is mondta. Egyetlen útvonal, ez pedig Kincsesbányának a fő útvonala. Úgy, hogy 

én, az én véleményem az - gondolom a többieké is -, hogy ide szeméttelep nekünk nem kell. 

 

KDT-KTVF, dr. Buda Eszter: 

Nagyon szépen köszönöm az észrevételt. Szeretném megkérdezni, hogy a Bakony Green Kft. képviseletében, 

illetve a Progressio Mérnöki Iroda Kft. képviseletében az előbb elhangzott kérdésekre, felvetésekre szeretnének- 

e most választ adni? Akkor mehet tovább a kérdések feltétele. 

 

Nóvák Sándor: 

Köszönöm. Nóvák Sándor bányamérnök vagyok, Kincsesbányai lakos. Bányamérnökként nem tartom ördögtől 

való ötletnek, hogy a bányagödör inert hulladékkal való feltöltését. De természetesen néhány kérdésem lenne. 

Kezdjük a térfogattal. Én azt állítom, hogy ebből a környezeti hatástanulmányból nem derül ki egyértelműen ki 

az, hogy miért lett 1 millió m3-s a bányagödör, meg tudom itt mutatni, hogy itt 200 ezer m3 éves feltöltések 

szerepelnek. A termelési tervben foglaltak alapján az éves tervidőszakra bontva az alábbi táblázatban feltüntetett 

mennyiségű töltésanyaggal történő feltöltést tervezi a vállalkozó. A 21. oldalon 200 ezer, 200 ezer, 1 millió 42 

ezer a vége. Hogy lett ez a gödör, vagy miért lett 1 millió m3 feletti. Körülbelül sejtem. A Bányakapitányság 

előírta a bányagödör olyan kialakítását, végkialakítását, hogy a részük ne legyenek meredekebbek 15°-nál. Ez azt 

jelenti, hogy most van egy bányagödrünk, ami, aminek olyan, olyan hát 35-45° rézsűi vannak és a végén a 15°-

nak kellene lennie. Na most a tervező, ezt úgy értelmezte, hogy először hozza a bányagödröt olyan állapotba, 

hogy 15° legyen a rézsűje, majd ezt tölti fel. Értelmetlen. A végállapotnak kell 15°-nak lennie, nem közben kell 

15°-nak lenni. Nem a felöltésre váró gödörnek kell 15°-nak lennie. Miért csinált ilyet a vállalkozó? Miért érdeke 

az, hogy pénzt költsön arra, hogy növelje a bányagödröt? Azért, hogy minél több hulladékot el lehessen helyezni. 

Viszont ebben az esetben, én úgy érzem, hogy ez már nem egy rekultiváció, hanem ez egy hulladékkezelő 

létesítmény. Erre szeretnék választ kapni. Lesz majd más kérdésem is. 
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KDT-KTVF, dr. Buda Eszter: 

Akkor ennyi, ez lett volna az ön kérdése? Akkor átadnám a szót a Progressio Mérnöki Iroda Kft. képviselőjének. 

 

Progressio Mérnöki Iroda Kft., Kaleta Jánosné: 

Köszönöm. Azért is inkább a térfogatokkal kezdek, mert itt már előzőleg is fölmerült, és csak annak örülök, hogy 

ezt a kolléga úrral, azt gondolom, és a másik kolléga úrral is legalább 8-szor, 10-szer átbeszéltük, de, hogy önöket 

is tájékoztassam, elmondom pontosan még egyszer, mert nyilván azért tették fel a kérdéseket, hogy önök is ezt 

várják. Aki végezte. A Bányakapitányságnál, amikor indították az eljárást a táj rehabilitációra, nyilvánvalóan, 

gondolom én, azzal a céllal, hogy abból még valami fajta haszon legyen, és nem az, hogy szemétről itt szó nincs, 

hogy ide hozzanak, hanem abból legyen egy haszon és utána megfelelő rehabilitáció után, illetve annak 

következtében szintén legyen ismételten, legyen valamiféle bevétel. Kérem szépen a rendezés anyagmérlege, aki 

készítette, szintén bányamérnök kolléga, és biztos, hogy ismeri is az urat, itt van a felmérés nálunk. Nem mi 

készítettük, említettem volt, hogy mindenhez szakértőket vontunk be. Akik szintén modellszámítást végeztek. 

Kérem szépen, a mozgatásra kerülő anyagok mennyiségét célszerű a műszaki tájrendezés fázisának bontásában 

bemutatni. Az első fázisban az új rézsűk létrehozásakor, a következő kőzet mennyiségek kerülnek elbontásra. Ez 

a Bányakapitányság által jóváhagyott tájrendezési és, illetve tevékenységből erednek. Ezek kérem szépen, nem a 

mi számaink. Ezeket a számokat a Progressio Mérnöki Iroda a Veszprémi Bányakapitányság határozatából vette 

át. Tehát, pleisztocén lösz, homokos márga 82 ezer m3, eocén mészkő 32 ezer m3, eocén mészmárga 102 ezer 

m3, triász dolomit 44 ezer m3, meddőhányó anyaga 110 ezer m3, ez összesen 370 ezer m3. A második fázisban a 

létrejött térfogat adja az inert hulladék elhelyezhető mennyiségének az értékét. A jelenlegi visszahagyott 

bányagödör, [CD hanganyagból: amiről ugye most itt szó van, mert itt több is van, ugye amit itt a kolléga úr 

bemutatott, vagy a kincsesbányai Kincs Kultúra képviselője bemutatott, ott ugye több bányagödör is van, amit 

nyilván kellett volna rekultiválni már sokkal korábban. Tehát a jelenlegi visszahagyott bányagödör, amiről most 

szó van, aminek] a rekultivációjáról szó van 672 ezer m3. Az új rézsűkkel kialakított térfogat 370 ezer m3, ily 

módon 1 millió 42 ezer m3 ez a mérőszám adja az inert hulladék anyag elhelyezésének maximális mennyiségét. 

 

Hozzászólás: 1 millió 42 nem tonna, m
3 

 

Progressio Mérnöki Iroda Kft., Kaleta Jánosné: 

Igen 1 millió 42 ezer m3. Na most ez a mérőszám adja az inert hulladékhely maximális mennyiségét. Ehhez a 

feltöltéshez mégpedig, szintén meg van, hogy milyen években és hogyan kell ezt végigcsinálni. Hogy, ha önnek 

az összes dokumentációja meg van, vagy, ha nincs, akkor készséggel oda adjuk az összes melléklettel együtt, 

akkor abból ezek a számok, amiket én elmondtam egyértelműen nyomon követhetők, és ténylegesen ez a 20. 

oldalon van. A tájrendezés ütemezésére, amit elkészítettek a kollégák az még pontosabban itt megvan, hogy 

mennyi a letakarítás során letermelt termőtalaj, illetve a kitermelésre kerülő 
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kőzetmennyiség. Tehát egy percig sem volt arról szó, hogy ebből a bányából még haszonanyagot ne termeljenek 

ki. 

Hozzászólás: Bocsánat haszonanyag kitermeléséhez bányászati engedély kell. 

Progressio Mérnöki Iroda Kft., Kaleta Jánosné: 

Igen. 

Hozzászólás: Értékesíteni akarnak? Progressio Mérnöki 

Iroda Kft., Kaleta Jánosné: 

Kérem szépen nem én vagyok, nem én vagyok a beruházó, mi ezeket az alapszámokat kaptuk és nekünk ehhez 

kellett a szükséges számításokat és méréseket elvégezni. És kérném szépen, én nem szeretnék itt, Varga Gábor, 

nagyon örülök, hogy itt van a Gaja Környezetvédő képviseletében, a Gábort régóta ismerjük, sokat segítettük 

egymást a munkánkban, és azt gondolom, hogy egymás véleményére is sokat adtunk. De amit itt kedves Gábor 

elmondott, engedje meg nekem, hogy ez kicsit nem így van. És az a baj, hogy sok-sok olyan deffiníciót nem 

mondott pontosan, sőt megközelítőleg sem pontosan, amelynek alapján, azt kell, hogy mondjam, hogy az kedves 

érdeklődőket tévútra visz. Tehát én nagyon szépen kérem, hogy önt, mint vegyészmérnök kollégát, legyen olyan 

kedves, amikor fogalmazunk, és pontosan azért tesszük, és azért szólunk hozzá, és azért dolgozunk együtt, hogy 

ne legyen a környezetünknek olyan potenciális szennyezőforrásai, mint amik itt vannak. És higgye el mi is 

feldolgoztuk, és a legújabb hidrogeológiai védőszelvény és védőövezet kijelölése itt van nálam térképen. Tudja 

az a sajnálatos, hogy pontosan, vagy szerencse. És ez int minket óvatosságra, hogy Kincsesbánya egész területe, 

egész területe kérem szépen az 5 éves elérésen van. Tehát, hogy ha itt mindenki tisztességgel magába néz, akkor 

igen, összesen valamennyiünknek az a feladata, hogy megőrizzük ezt a karsztvíz kincset. Ez a karsztvíz kincs 

igenis jó állapotban van, és én azt gondolom, hogy ha ezeket a nyelőket megszüntetjük és végig a Dunántúlon, és 

Magyarországon körülbelül ilyen nyelő, ami európai számításba is bekerült, több mint 10 ezer van. Ha ezt mind 

megszüntetjük, akkor azt gondolom, hogy a jövő nemzedékek felé sokkal tisztességesebben tudunk nézni. Tehát, 

hogy óvatosság kell, oda kell figyelni. És mindenki fogjon össze, hogy jól menjenek a dolgok, én is ezt szeretném 

támogatni, teszem ezt, hogy 1976-óta csak a környezet védelmével foglalkozom. 

 

Jelenlévő: 

Lenne egy kérdésem, ami érint minket, lakosokat. Tehát, ha naponta elmegy 40 kamion, félóránként megrakva 

egy kamion a kincsesi úton. A zajszint, meg a dübörgés az tönkreteszi a házakat. Felmérték vagy fel fogják 

mérni, minket nem érdekel! 30 település szemetét ide akarják hozni nekünk és még itt beszélünk 

környezetvédelemről, ezt minket nem érdekel. 

 

KDT-KTVF, dr. Buda Eszter: 

 

Bocsánat, hogy közbevágok egyszerre több kérdés merült fel. 
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Jelenlévő: 

... ha elmegy a busz azt is megérezzük ... 40 kamion fél óránként el fog menni ezen az úton. Ezt a zajt felmérték? 

Nem mérték fel. 

 

KDT-KTVF. dr. Buda Eszter: 

Egy kis türelmet szeretnék kérni. Szeretném megkérdezni, hogy a Mérnöki Iroda képviseletében a zaj 

tekintetében felmerült kérdésekre most szeretnének választ adni, vagy pedig - elnézést csak közben ott a kérdés 

előbb hangzott el az Úrtól. Akkor most szeretnének válaszolni, vagy pedig a jegyzőkönyvre reagálnak? 

 

Progressio Mérnöki Iroda Kft., Kaleta Jánosné: 

 

A közmeghallgatáson itt elhangzott a dokumentáció 34. oldalának utolsó előtti bekezdése. 

A tervezett tevékenységhez kapcsolódó szállítás lehetséges útvonalai, ez most az alapállapot amit most mondok, 

az előzetes egyeztetések alapján a 8302-es, 8304 összekötő utak és a 81-es számú másodrendű főút. A szállítás 

kritikus szakasza Kincsesbánya, Kincses utca környezete, mert itt a legkisebb a lakóépületek védőtávolsága az 

úttengelytől. Az útszakasz a jelenlegi ismereteink szerint nem kerülhető el, a települést elkerülő földutak (a 

települést elkerülő földutakkal) nem válthatók ki. A környezet háttérterhelése a közvetlen hatásterület, az előzetes 

vizsgálat alapján, közvetlen hatásterületen Felsőkincses település lakóházai a védendő épületek. E környezetet 

jelenleg üzemi zajforrás nem terheli, ezért a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében 

háttérterhelés jogi értelemben nincs. A területen mérhető zaj, azaz a háttérzaj. Ez azt is jelenti, hogy a környezet 

üzemi zajjal terhelhető. A környezeti háttérterhelését két ponton vizsgáltuk. Tájékoztató jelleggel 6,5 nem 6x5, 

illetve 3x5 perc munkavételi idővel, l-es számú mérési pont Felsőkincses Erdősor l-es számú lakóház 

környezetében a 8202 számú összekötő út tengelyétől kb. 20 m távolságra. A zajforrások $ természetes 

háttérzajok (szél-, állathangok). Közlekedés 8202, 8203 számú összekötő út. A teljes időfüggvény: hát én ezt 

nagyon szívesen bemutatnám, de talán elhiszik, hogy itt van, tessék szíves lenni, én még olvasok. 

 

A közmeghallgatáson itt elhangzott a dokumentáció 35. oldalának utolsó bekezdése. 

Közvetett hatásterület, mert eddig ez volt a közvetlen hatásterület és ide mindig a közvetlen hatásterület mellett 

vizsgálni szükséges a közvetett hatásterületet. 

Jelenlévő: 

Ezen a két ponton mérték csak? 

Progressio Mérnöki Iroda Kft., Kaleta Jánosné: 

Mondom a közvetett hatásterület következik 

A közmeghallgatáson itt elhangzott a dokumentáció 36. oldalának vonatkozó része. 
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Érdessége megítélésünk szerint B. Mérési eredmények, forgalmi adatok járműkategóriánként meghatározva és itt 

meg van az, hogy l-es, 2-es, 3-as-ból mennyi van, és itt ki van számolva az, hogy mennyi a dB érték. 

 

A közmeghallgatáson itt elhangzott a dokumentáció 37. oldal, lap teteje. 

Kis éjszakai forgalom mellett a bal oldalon, az emelkedőnél meg van, hogy mennyi napközben, este, éjjel, 

nappal, egész nap megvannak a dB-k ugye, nem olvasom fel. Jobb oldalon, lejtőnél napközben, este, éjjel, 

nappal, egész nap megvannak az összegzett értékek, ami talán érdekes lehet, hogy napközben ez az érték 56,9, 

este 54,5, éjjel 48,0 nappal 56,3, tehát 58. 

 

A közmeghallgatáson itt elhangzott a dokumentáció 37. oldal utolsó bekezdése. 

Mérési eredmények itt vannak forgalmi adatok járműkategóriánként, órára, l-es, 2-es, 3-as és itt vannak a dB 

értékek, amiket ők mértek. 

Jelenlévő: 

Elnézést hölgyem nem arról kérdezett az úr, hogy mi van, hanem azt; hogy mi lesz. Progressio 

Mérnöki Iroda Kft., Kaleta Jánosné: 

Azt meg a legelején még egyszer elmondom, nagy tisztelettel, ezekhez az értékekhez képest, de ezt is kérdezték. 

Én úgy emlékszem kérdezték! 

Jelenlévő: - 

Progressio Mérnöki Iroda Kft., Kaleta Jánosné: Nem ezt 

mérte, bocsánatot kérek. Jelenlévő: 

Hogy mérték? Ezen az úton menjen végig akkor, mikor naponta fél óránként 20 percenként megy végig a 

kamion. 

 

KJDT-KTVF, dr. Buda Eszter: 

Tisztelettel köszönjük azt, hogy ezt az igazán hosszúra nyúló közmeghallgatást türelemmel tudják hallgatni. 

Szeretném kérni önöket, arra, hogy akkor ezt a továbbiakban is így folytassuk. Ertem, hogy már mindenki kezd 

egy kicsit elfáradni. Amennyiben, esetleg a feltett kérdésre úgy ítélik meg, hogy nem kielégítő a válasz, vagy 

további kérdésük merülnek fel az elhangzottakkal kapcsolatban azt meg lehet tenni, mert szeretném kérni önöket 

arra, hogy, hogy új szempontokat, új környezetvédelmi típusú kérdéseket, hogy ha még feltennének! Ön ott 

hátul? 
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Otthonunk Bakonvkúti Egyesület, Miklósa Erika: 

Jó napot kívánok! Miklósa Erika vagyok Otthonunk Bakonykúti Egyesülettől jöttem. A kérdésem pedig a 

következő lenne. Ugyan is ön azt mondta az előbb, pár perccel ezelőtt, hogy vizsgálni fogják a napi 40 kamion 

bejövetelét, tehát mi a rakomány. Én, mint laikus, naiv, azt szeretném kérdezni, hogy, ezt hogy szeretnék tenni. 

Amikor az eredmények általában nem öt perc alatt jönnek meg, tehát, hogy, hogy fog ez történni, hogy 40 

kamion meg lesz vizsgálva. Magyartalanul. És hát első sorban azért érdekel, a vízbázis miatt, hogy mi történik 

akkor, ha nincs szigetelve, és a veszélyes hulladékok kioldódnak? Köszönöm. 

 

KDT-KTVF, dr. Buda Eszter: 

Köszönöm. Szeretném megkérdezni, hogy a Progressio Kft. szeretne-e a kérdésre reagálni. Szeretném megkérni 

azokat, akik esetleg a telefonjukat nem kapcsolták ki, és csak lehalkítva került, legyenek kedvesek ezt megtenni, 

mert, valószínű ez zavarja a technikai eszközöket. 

 

Progressio Mérnöki Iroda Kft., Kaleta Jánosné: 

Mivel az előző kérdést, ugye közbeszóltak ... Ezek mérési eredmények, hangsúlyozom. A jelenlegi állapotra, 

ahogy elmondtam, és a közvetett hatásterületen, tehát ott a Kincsesbánya, Kincses utca 7. számú ház előtt történt 

a mérés. Kollega urak mérték, úgy, hogy ezt éjjel is mérték, és nappal is mérték. Tehát ez konkrét mérési 

eredmény. Amikor egy hatásvizsgálat kapcsán azt tervezzük, hogy mennyi a várható terhelés, erre nagyon jó 

számítások vannak, és erre a magyar szabvány, illetve a Korm. rendelet adja meg a megfelelő metodikát. És azt, 

hogy ha elhalad bármennyi gépkocsi, a számítási metodika, az kérem szépen, a tervezett külső szállítás 40 

tehergépjárműnél/nap, az oda és vissza úton 80-at jelent összességében, és a terhelés az 20 tonnással számoltunk, 

20 tonnással számoltak a kollegák, a 25/2004-es Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján számítható járulék 

az alapterhelés vizsgálatánál megadott út és forgalmi jellemzők mellett, kérem szépen, itt van, pontosan és ez azt 

jelzi, hogy amit itt kiszámoltak a kollegák a zajterhelési határértékek teljesülnek. Természetesen, amikor egy 

tevékenység megkezdődik és folyamatban van, akkor a hatóság mindenkor ellenőrző méréseket kér, nagyon 

helyesen és jogosan. Nyilvánvalóan ez ugye sok, sok mindentől. A mi adataink alapján nem változhat, mert nincs 

olyan körülmény ami, ha ezekhez az alapértékekhez számoljuk változást okozhatna. A másik a vízbázis kérdése. 

Inert hulladék definíciója alapján, inert hulladékból semmiféle kioldódás nem lehet. Fölolvashatom pontosan, 

precízen, de egyértelmű, hogy az inert hulladékot, azért hívjuk így, mert ebből nem keletkezhet. Most azért 

maradt ez még mindig a hulladék kategóriában, mert nem jelent meg az a kormányrendelet, amelyik az építési és 

bontási hulladékok hasznosítására fog megjelenni, remélhetőleg ez a közeljövőben megjelenik, ugyanis akkor, 

ezeket a megőrlött hulladékokat hasznosítottként, tehát amik hasznosíthatók ki is fogják venni, tehát a hulladék 

körből magyarán. Tehát elképzelhető néhány idő múlva, nem tudom meghatározni, hogy ez két hónap, vagy 

három, vagy egy év, vagy öt év, ezt nem tudom, elképzelhető, hogy a bontott vagy megőrölt hulladék, ami 

homogén anyagként, pld. vagy a föld, az most sincs benne. Valahonnan mondjuk, valaki a kertjéből kiszedi a 

földet, az nem tartozik ide, ebben a 
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hulladék körben nincsen benne. Ha nem szennyezett természetesen. Akkor ebből nem következhet be szennyezés. 

Otthonunk Bakonykúti Egyesület, Miklósa Erika: 

Köszönöm, még egyszer megkérdezem, hogy vizsgálják meg? 

Bakony Green Kft., Dr. Pribeli Ferenc: 

Ennek van egy megoldási lehetősége, hogy a Bakony Green még, hogy mondjam, hogy az én vezetőségemet 

megelőzően már kötött egy hatályban, és érvényben lévő szerződést, annak a megoldására, hogy abban a 

pillanatban, hogyha itt az engedélyezési eljárás esetlegesen lezárul, akkor az a tevékenység amire ön rákérdezett, 

ez úgy valósul meg, maga az ellenőrzés, napi ellenőrzési kötelezettség, hogy egy mobil labor kerül kihelyezésre 

magára a területre. A Varga úr vetette fel, hogy 100 ezer m
3
, vagy 200 ezer m

3
 évi lekezelése milyen feltételek 

mellett valósulhat meg, majdnem egyezik egyébként az elképzelésünk. Kizárólag úgy valósulhat meg, egy ilyen 

működő üzemnek, mert üzemről beszéljünk, az elsődleges cél az nem csak az, hogy behoznak valamit és azt 

bedobjuk egy gödörbe és arra földet húzunk. Az elsődleges cél, és az üzleti cél, ha már szentségtörésként 

kimondom a bekerülő és újrahasznosítható hulladék feldolgozásával egy a piacon eladható terméket állítsak elő. 

Ez mondjuk a betondarálék a legklasszikusabb példa erre, aminek az út alapon és egyéb más helyen elhelyezhető 

alapanyagként már fölhasználható, vagy saját beruházásaim és munkáimnak a során, vagy pedig eladásra. Tehát 

ezek, én úgy gondolom, hogy mindig arra ... van egy olyan, az önök részéről, teljesen jogos kérdés, hogy vajon 

azaz üzleti érdek amit a Bakony Green jelesül megtestesít az pusztán és kizárólag arra vonatkozik-e, hogy nagyon 

gyorsan, lehetőség szerint, legnagyobb haszonnal kilépjünk ebből a történetből és eltűnünk, mint a szél. Én úgy 

gondolom, hogy nem hiszem, hogy én itt meg tudom győzni önöket arról, még egyszer mondom nem ez a mai 

megbeszélésünknek a tárgya, de úgy vélem, nem tudom meggyőzni önöket arról, hogy most, most itt erről 

másként gondolkodjanak. Teljesen jogos felvetés az is, amit az úr a zaj, én nem fogok, nem vagyok útmérnök, 

nem vagyok szakmérnök, nem fogok olyan számokat mondani, amit igazából én magam sem mindig értek. 

Egyetlen egyet tudok, az én jól felfogott érdekem, ha bármilyen esetleges jóváhagyás, szakhatósági, illetőleg így 

mondanám, közmegegyezési jóváhagyás lehetővé teszi ennek a tevékenységnek a gyakorlását, akkor azon az 

útvonalon, amelyen ezek a gépjárművek bemennek, meg kijönnek a területről egy komplett, közjegyző által 

hitelesített hatósági videózás történjen. És az összes ingatlanon állapotfelmérést, a saját költségemen. Nem azért, 

én tisztelem önt, nem azért, hogy ez önnek biztonságot nyújtson, hanem, hogy nekem nyújtson biztonságot, hogy 

amikor majd három év múlva valaki előáll, hogy neki ilyen és ilyen 6 centit süllyedt a háza, berepedt a plafon és 

egyéb mást követően, akkor azt tudjam mondani, hogy bocsánatot kérek, már a felméréskor meg voltak ezek az 

alapproblémák az ön ingatlanán. Ehhez nem azért fogok ragaszkodni, hogy ön biztonságban érezze magát, 

hanem, hogy én biztonságban érezzem magam, amiatt, hogy a naponta egyébként a jó isten adná, hogy 40, de ez 

egy illúzió, ilyen nincsen, hogy ilyen nagyságrendben gondolkodjon az ember naponta a 300 napot folyamatosan, 

ez illúzió. Én azt gondolom a cash-flow, amit az én 
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szakembereim, amit erre kidolgoztak az naponta 18-20 kocsinál nem több, és az is optimalizált egy kicsit. Nem 

tudom, hogy a zajjal kapcsolatban ez valamilyen szinten válasz-e. Nem tudom fölmérni pontosan ma, hogy egy 

elvonuló kamionnak mekkora a zajhatása, az, hogyha egy ilyen bejáráson, akár az önök részvételével, akár az 

önök részvétele nélkül, valaki az önök megbízásából részt vesz, az élőben tapasztalhatja egy kihelyezett zaj mérő 

mellett, hogy mennyi. Ugyanígy ragaszkodom ahhoz is, hogy a kiporzás vonatkozásában kikerüljenek az üzemi 

tevékenység 1 hetes próbaüzemnél, kikerüljenek a kiporzásnak a mérésére szolgáló berendezések. 

 

KDT-KTVF, dr. Buda Eszter: 

Köszönjük szépen. Elnézést uram. (Jelenlévő férfi mond valamit a háttérben.) Köszönök minden észrevételt. A 

közmeghallgatás elhúzódására tekintettel szeretnék egy olyan javaslattal előállni, hogy eddig ugye a társadalmi 

szervezetek kaphattak szót, így a, illetve kezdték tulajdonképpen az észrevételek feltételét, hogy esetleg tőlük új 

kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban lenne-e, de gondolom, meg kellene, illetve szeretném megadni a szót a 

lakosság jelenlévő tagjainak is. Úgyhogy akkor először Önnel kezdjük. 

 

Illés József: 

Köszönöm szépen. Illés József vagyok kincsesbányai lakos. 4 témakörben kívánok véleményt nyilvánítani. Az 

első témakör, hogy az elmúlt év őszén, itt egy közmeghallgatáson, azaz kihelyezett testületi ülésen, a 

polgármester úr tájékoztatást adott a lakosságnak, miszerint a közútkezelő megkereste a Polgármesteri Hivatalt, 

hogy ez a 8202 útról, a 8204-es útra átvezető Kossuth utca, illetve régi bauxitszállító út alkalmas-e arra, hogy 

nehéz gépjárművek közlekedjenek. A polgármester úr a következő tájékoztatást adta. A régi bauxitszállító úton 

elhelyezkedő hidak, többek között a régi kamion híd, amelyik közelebb van a faluhoz, annak a hídtámja, úgy 

megsüllyedt a gépjárművek közlekedése folytán, hogy veszélyhelyzetet teremthet. A Kossuth utca 600 m-es 

szakasza, 4 méter szélességű, 12 tonna teherbírásra engedélyezett útszakasz, amely elképzelhető, hogy még a 12 

tonna terhelés alatt is nagymértékben károsodik. Vagyis ez az útszakasz nem alkalmas arra, hogy itt nagy súlyú 

tehergépjárművek közlekedjenek. A következő kérdésem, itt nagyon sokat beszéltünk a zajról. Én, Fehérváron 

egy olyan helyen laktam, ahol az elhaladó buszok 56,4 dB-s zajértéket hordoztak, és mellette majdnem szétesett a 

ház, mert a rezonancia, olyan mértékű volt, hogy a házról potyogtak, vagy potyogott a vakolat, amikor a busz 

elment. Kérdésem az, hogy vizsgálta-e valaki az itt lévő lakóházaknak a rezonanciáját. Mintegy 200 lakóházról, 

illetve lakásról van szó. A harmadik kérdésem az, az üzemanyagokkal kapcsolatos. Foglalkozik vele a 

hatástanulmány, hogy üzemanyagot nem tárolnak a területen. Ugyanakkor a következő bekezdésben azt 

fogalmazza meg, hogy a gépkocsik átrakodása idejére létrehozott kármentőben fogják a benzinnek, illetve az 

üzemanyagnak az áthelyezését végezni. Itt valahol ellentmondás van. És akkor még egy kérdés. Ez pediglen a 

föld alatti vizekkel kapcsolatos. Itt szóba hoznám a 020-as területet, vagyis a szemétbányának a területét, ahol a 

képen az imént látható volt, hogy igen nagy mennyiségű hulladék és közöttük olajos hordók, és vegyszeres 

hordók, és vegyszeres kannák, és vegyszeres edények is szerepelnek. Na most ugye a 
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tanulmány hivatkozik arra, hogy 155 méter magasságú vízszint nem ér fel erre a szintre soha, hogy kimosódna a 

veszélyes anyag, ezekből a hulladékokból, nem is ezzel van a baj. Ha feljön a víz, az a víz szépen lassan 

visszamegy. Azzal van a baj, ami föntről nagyon gyorsan jön, és kimosó hatással bemossa a vízbázisba a 

szennyező anyagokat, és ugyanez a többi területen is, már mint a többi bánya rekultivációja során is ez 

elképzelhető. Nos még egy dolgot, ugyanezzel kapcsolatban. A hatástanulmány foglalkozik azzal, hogy „A" 

veszélyességi övezetbe tartozik a bányaterület rekultiválandó bányaterülete. Nos ez azt jelenti, hogy öt éves 

beszivárgási idővel kell számolni, vagyis a felszíni csapadék öt év alatt szivárog be. Mi van akkor, hogy ha a 

terület vízgyűjtőjén ez kb. olyan 3 km
2
, és a hatástanulmány alapján 600 mm-es éves csapadékkal számolva, 2 

millió m
3
 víz folyik be a bányába. Jelen pillanatban is, és ez a bányában nem mutatkozik meg. Tehát a bányából 

ki kellet volna, hogy csorduljon a víz, hogy ha az elnyelés öt éves. Akkor most mivel számolhatunk, 20 napossal? 

Szigorúan körbe kell keríteni, a környékre ember nem teheti be a lábát, nem, hogy szemetet tároljon. Köszönöm 

szépen. 

 

KDT-KTVF, dr. Buda Eszter: 

Köszönöm az észrevételeket. Szeretném megkérdezni, hogy a Progressio Kft. képviseletében jelenlévők a 

felvetett kérdésekre? 

 

Progressio Mérnöki Iroda Kft., Kaleta Jánosné: 

A terhelésre vonatkozóan, a közút terhelésére vonatkozóan, igen tudjuk, hogy megkereste a polgármester urat 

véleményezésre a közútkezelő, és mert ugye a Polgármesteri Hivatalnak véleményt adhat, és kell is, hogy adjon, 

nyilvánvalóan nagyon, nagyon jó, hogy ezt megtette. De a közútkezelő minket erről nem tájékoztatott. Tehát mi, 

ez az információ önöktől, illetve hát a közútkezelőtől sem jutott el hozzánk. Köszönjük szépen ezt az információt, 

és megvizsgáljuk ennek a további lehetőségét. Nagyon szépen köszönöm. A másik a rezgésekre vonatkozóan, 

kérem szépen bármennyire is furcsa, ezek a rezgésre vonatkozó mérések, mind tájékoztató jellegű mérések. 

Ugyanis, olyan szabványmérés, amely megbízhatóan ad, kézzel fogható eredményt, mert ad egy tájékoztató 

eredményt, kétségtelenül nincs. Igen nagyon jó a szemrevételezéses eljárás, én is ezt nagyon tudom támogatni. 

Tehát ezeket a fajta felvetéseket, amiket itt elmondtak kétségtelenül nagyon jó és hasznosítható. A másik dolog 

pedig az, hogy mért pont a 7-es szám előtt történt a mérés, eddig nem került szóba, és ott látszik, hogy az út 

tengelyétől 10 m távolságban mérték, nyilvánvalóan én ezt kapásból így meg nem tudom mondani, talán az a 

legszűkebb része a területnek. Az üzemanyaggal kapcsolatos dolgokra itt a kollegám fog mindjárt válaszolni, 

hogy itt hogy van, nincsen ellentmondás a két dolog között, de mindjárt korrekt választ fogunk erre adni. A 

szeméttelep, illetve a felhagyott, inkább úv.y mondjuk, hogy a felhagyott hulladéklerakó kérdése remélhetőleg 

záros határidőn belül megoldódik. Es annak a kitermelése egyszerűen sok-sok milliárd forintot emésztett volna 

fel. így is külön kellett, külön elszámolással, és külön tervekkel kellett, és költségbe éréssel igazolni az EU felé, 

hogy miért kerül ez a hulladéklerakónak a rekultiváció i olyan sokba. Hát azért kerül, mert önök azt a helyszínt 

nagyon jól ismerik, és tudják, hogy miért kerül olyan sokba. Ezt sikerült kivédeni, és én azért szóltam az előbb, a 
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legelején közbe, és ezért elnézést is kérek, ugyanis, ha egy szeméttelepről kiderül, hogy abban mik, milyen, olyan 

dolgok vannak, amik közvetlenül a vízbázist veszélyeztetik, vagy veszélyeztetnék, de mi azt, úgy ítéltük meg, 

mivel sikerült mérést végezni azokon a területeken, és olyan bizonyítékunk nem volt, a honvédséget is 

megkérdeztük, tehát olyan jellegű veszélyes hulladék nem volt ott, ami kioldódhatott volna, és az elmúlt évek 

során soksok, ugye sok-sok év eltelt, tehát a karsztvízbe semmiféle szennyeződés nem volt tapasztalható, tehát 

azért fogadta el az EU azt a fajta véleményt hogyha lezárjuk, és megszűnik a szennyezésnek a kimosódása, az 

esetleges szennyezésé, akkor biztonságban van. Ezt csak ilyen tájékoztató jelleggel mondtam el önöknek. De azt 

hiszem ezt önök így is gondolták, hogy válaszoljak rá. A szennyeződés bemosódása kérem szépen ismételten 

szeretném hangsúlyozni, hogy amikor hasznosítunk hulladékot, bárminemű hasznosításról legyen is szó, a 

hasznosításnak az a lényege, és pont inert hulladékkal itt fel vannak sorolva, hogy milyen anyagokat viszünk be, 

milyen hulladékoknak a feldolgozása történik meg a töréssel, tehát arról szó nem lehet, hogy azok a fajta fél 

téglák, vagy fél oszlopok jelenjenek meg, tehát amiről itt hasznosítani kívánt hulladék van, az a beton, a tégla, 

cserép, és kerámiák, beton, tégla, cserép és kerámia keveréke, föld és kövek, gipszalapú építőanyag és kevert 

építési és bontási hulladékok, amelyek különböznek attól, meg amattól és talaj és kövek. Tehát ezeknek, eleve 

meg kell, hogy vizsgálják, én, akit itt érdekel nagyon szívesen megmutatom, és különösen az érdeklődő 

vegyészmérnök kollegáknak a környezetanalitikai vizsgálatokat, hogy mi minden kell ma már egy 

hulladéklerakóba beszállított, tehát egy kommunális hulladéklerakóba beszállított hulladéknak az elemzését is el 

kell végeznünk. Pld., hogy egy triviális dolgot mondjak, az önök konténereiből is történnek vizsgálatot, nem úgy 

hogy x, y, hanem például a beszállítónál ott vesznek mintát, amit utána még ellenőriznek is. Azon kívül ezeket 

még, azon kívül ezeket nagyon precízen analitikai módszerekkel ellenőrizni kell. Ezt én nagyon szeretném 

elmondani, hogy ide semmi olyan hulladékot, ahogy említettem, nem annak a felelőssége, aki átadja, annak a 

felelőssége, aki szállítja, és annak a felelőssége, aki átveszi. Tehát igen nagyon szigorú itt a kollegák el tudnák 

mondani, név nélkül, hogy az ilyen fajta esetleges jogsértések hány millióba kerülnek. Meggyőződésem, hogy ez 

nem történhet meg. 

KDT-KTVF, dr. Buda Eszter: 

Köszönjük szépen a választ. 

Jelenlévő férfi: 

Egy csomó kérdésre nem kaptam választ. Gaia 

Környezetvédő Egyesület, Varga Gábor: 

Szeretném még egyszer megkérdezni, azonkívül, hogy Mária leteremtett, és ebben van némi igazság, hogy miért 

hergelem itt a társaságot, a szakmát miért bántom. Az a gipsz, ami ott van annyi szulfát fog kioldódni, hogy az 

elég kétséges, hogy fog viselkedni, csak így látatlanba szeretném mondani. Érdemes lenne megnézni. A másik 

pedig a hulladékvizsgálat, hulladékvizsgálat az egy 24 - 48 órás procedúra. Halvány fogalmam nincs róla, hogy 

fogják 
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megcsinálni, hogy ha a kamionok jönnek, mennek. Itt egy hulladékválogatót fognak itt létesíteni, amiben azt 

hiszem, ön is, mondta, hogy ha nem jó, akkor, javítson ki, kérem. Én kérdeztem az előbb öntől nagy tisztelettel, 

hogy milyen hulladékkezelési gyakorlata van? Mert ezzel mutatkozott be. Most sem tudom, és szeretném ezt 

megtudni. A másik pedig, visszatérve a vizsgálatokhoz, nem tudom, hogy, hogy fogják a vizsgálatokat ütemezni, 

hogy az aki fölteszi a kamionokra a hulladékot, az ad majd egy minőségi tanúsítványt, egy alapjellemzést az 

egészről? Nem, nem ad alapjellemzést. Akkor én vagyok zavarban. Akkor nem értem a vizsgálat menetét. Akkor 

hogy fog történni. Bocsánat. A továbbiak. Mindegy. Egyenlőre azt szeretném megkérdezni, de nagyon pontosan 

legyenek szívesek elmondani, hogy történik a hulladék átvétele, és még talán olyasmit is mondott, ha félre 

értettem akkor elnézést kérek, hogy ledarálja a hulladékot, és innét majd tovább adja útfeltöltésre. Akkor ezek 

szerint ez egy hulladék feldolgozó üzem lesz? Nem! Akkor rosszul értettem bocsánat! 

 

KDT-KTVF, dr. Buda Eszter: 

Köszönöm szépen az észrevételt. Szeretném megkérdezni, hogy ezen kérdésekre a Bakony-Green Kft. 

képviselője vagy a Progressio Mérnöki Iroda képviseletében megjelentek most szeretnének választ adni? 

 

Bakony Green Kft., Dr. Pribeli Ferenc: 

Megszavazták az úrnak az újrakérdezés lehetőséget, akkor udvariatlanság volna, ha nem válaszolnék most. Én azt 

mondtam, és még egyszer tudatosan maradjunk ténylegesen a szavak mentén, ne magyarázzunk mögé, amit 

hallani szeretnénk, én nem 70, 80, 100 embernek a szórakoztatása, hanem a tájékoztatása miatt jöttem le. Ennek 

megfelelően az én általam irányított, tulajdonolt cégekben több szakmérnök, és több olyan szakmérnök van 

foglalkoztatva főállásban, akiknek megfelelő végzettsége van, ahhoz, hogy hulladékkezelésben, melyet ön 

kérdez, hogy nekem személy szerint milyen tapasztalatom van. Olyan szintű tapasztalatom van, hogy 

hulladékkezelési projektekben vannak közbeszerzési eljárás nyerteseként van jelen az általam tulajdonolt cég. 

Nem én készítem ezeknek az anyagoknak a szakmai hátterét, én azoknak a pénzügyi és gazdasági és jogi részét 

teremtem meg, de ez a világon mindenhol így működik. Erre most fölösleges rákérdezni, mert nem hiszem, hogy 

az ön, ahol esetleg ön dolgozik, ott a főnök mindenhez ért. Egy autószerelő üzemet irányító főnök nem biztos, 

hogy kell, hogy értsen az olajcseréhez. Én sem értek hozzá, de 

Jelenlévő férfi: 

Erre nem vagyunk kíváncsiak. Arra válaszoljon! Bakony 

Green Kft., Dr. Pribeli Ferenc: 

Szerintem a kérdésre válaszoltam. A második. Az első kérdés az volt, milyen hulladékkezelői gyakorlattal 

rendelkezem, erre válaszoltam. Nem tudom, figyelte. A második kérdése, pedig az volt, hogyan működik ma egy 

ilyen beszállítás, és a harmadik kérdés pedig ehhez kapcsolódóan az volt, hogy jól érti-e Varga Gábor Úr, hogy a 

felhasznált, illetőleg a 
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beszállított beton, amiről én konkrétan említést tettem, földarálásával egy anyagot kapok, amelyet hasznosítok. 

Szó szerint még egyszer, akkor elismétlem. Valóban szándék, ennek az egésznek a kezelése során még egyszer 

hangsúlyozom, a hulladékkezelése során ami előírt kötelezettségem. Nem én találtam ki, a jelenleg hatályos 

jogszabályok írják elő nekem, hogy azt a bizonyos hulladékot kezeken, amit beszállítanak, inert építési 

törmeléket kezelten kell nekem, vagy nekem, akárki, aki ezzel foglalkozik, elhelyeznie. Ennek a kezelésnek a 

során létezhet olyan technológia, amelyből mondjuk a beton, betonanyag ledarálásával frakcionált, felhasználható 

betontörmelék keletkezik. Ha nem találkoztak még vele, valószínűleg azért van, mert nem foglalkoznak vele, 

azon a területen, ahol én dolgozom, ott igen gyakran találkozom azzal, hogy másodlagosan hasznosított, feldarált 

betonnal oldanak meg bizonyos feladatokat emberek, vállalkozások bizonyos feladatokat. Konkrétan mire 

gondoltam. Pont az önök útjaihoz, pont ahhoz kapcsolódó elképzelés abban a cash-flow-ban, amit kidolgoztunk, 

abban a pénzügyi tervben, abban a működési ütemtervben, hogy meg - elképzelem ennek a menetét, hogy azt a 

mennyiséget, ami alkalmas, és ami igen is az EMI. kihelyezett laborja alkalmas visszahelyezésre, az itt a 

környéken, illetőleg a beszállító utakba, meg minden olyan helyen, ahol meg lehet erősíteni, és meg kell erősíteni 

az utat, akár szállító út, akár csak az önök saját útja, felhasználható. Nem külön feladat, de előírt kötelezettség, 

ennek a frakcionálásnak az elvégzése. És akkor most térnék ki arra ami volt a harmadik, a laborvizsgálat igen. A 

szakemberek vannak mellette, jobban tudják, hogy mi a törvényi előírás, de én is ismerem. Amikor egy bontási 

területen, vagy bármilyen olyan területen, ahonnan ezek a bizonyos feldolgozandó anyagok érkeznek, felrakják a 

szállító járműre azt az adott anyagot, akkor meg kell jelölni az anyag fajtáját. Ez vagy inert építési törmelék, vagy 

hogy ha, ami ide nem jöhet, veszélyes, hulladékszállító jeggyel ellátott anyag. Ha olyat hoznak be ide, ami 

veszélyes hulladék, mert az kizárt, a beszállítási feltételeknél megkötött szerződésekben zárom ki, hogy ide 

bejöjjön. Ezek után egy elkülönített helyre történik annak az ürítése. A belső anyag mozgatása alatt pont azt 

értettem, hogy nem azonnal a gödörbe bedbva tolom be azt az anyagot, amit behoztak, hanem egy fogadótérbe. 

Egyébként én amikor a helyszínen jártam, az a fogadó tér quasi rendelkezésre áll. Ugyanúgy a bauxit, az 

alapanyag kitermelése során is volt fogadó tér, ami erre volt használva. Ha lebontok egy részt, ahol semmi nem 

történik, csak a szállítóktól érkező anyagot minősítetten, hogy ez ettől a szállítótól jött, az attól az amattól, akkor 

igenis megoldható, hogy a mintavétel 24-48, sőt néha még 72 órás időintervallum felszámításával is 

megtudhatom, hogy mi az eredmény annak a hulladéknak a vonatkozásában, miközben a már benne lévő anyagot 

ráérek kezelni és darálni. De ez egy technológiai rend. 

 

Gaia Környezetvédő Egyesület, Varga Gábor: 

Azt szeretném megértetni Uram Önnel, hogy „A" minőségvédelmi területen hulladékkezelő üzemet nem lehet 

létesíteni. Jogszabály szerint. 

 

Bakony Green Kft., Dr. Pribeli Ferenc: 

Én nem óhajtok vitatkozni ezen. Én azt szeretném mondani, hogy nem hulladék kezelő üzem keretében történik 

itt a működés, hanem egy rekultiváció, egy hulladék hasznosítás. Mondom 

32 

 

 

 

 



nem biztos, hogy a fogalom kategóriákat szemben állva azonosan értelmezzük, de ugye szakemberként azt nem 

fogja kérdőre vonni, hogy az inert építési hulladék önmagában nem környezetszennyező. 

Varga Gábor: Én láttam olyan elemeket amiket kitermeltek és amelyből aztán csorgott a zsír, meg az olaj. Tehát 

kifogja ezeket kontrollálni? Ezt az egész rendszert nem tudom elképzelni. Nem működik. 

Bakony Green Kft., Dr. Pribeli Ferenc: Ehhez 

joga van. KDT-KTVF, dr. Buda Eszter: 

Köszönöm szépen a választ, egyre többen jelentkeznek. Dr. Illés Zoltán: 

Jó estét kívánok! Szeretnék szólni! Most már elég volt ebből a dologból! Jó estét kívánok! Hölgyek, Urak 

mindenkit tisztelettel üdvözlök! Először is Illés Zoltán vagyok a Fidesz Magyar Polgári Szövetség parlamenti 

képviselő jelöltje. És szeretném, hogyha a tisztelt kollégák majd névjegykártyával megtisztelnének engem, mert 

némi további munka lesz azt gondolom ebből az ügyből kifolyólag mindnyájunk számára. Itt szeretném 

bejelenteni a tisztelt lakosság előtt, hogy az összes ezzel az üggyel kapcsolatos aktát, adatot át kívánom tekinteni 

személyesen és további eljárást és lépéseket kívánok megtenni a kollégákkal. De előtte szeretném javasolni a 

tisztelt kollégáknak, hogy az elkövetkezendő időszakban, amikor majd ilyen rendezvényt megpróbálnak levezetni 

akkor azzal a hókusz-pókusszal ne éljenek többé, hogy fölsorolnak mindenfajta jogszabályi helyet, mert hiába 

tűnik úgy minthogyha nagyon nagy szakértők lennének, az emberek ezt nem tudják követni. De nem is kell nekik 

követni. Józan paraszti ésszel be lehet látni, teljesen világos a dolog, hogy ahol elmegy 30 kamion ott sokkal 

nagyobb a szennyezés minthogyha elmegy 3. Ehhez mindenfajta mérést lehet csinálni csak azért, hogy a 

szakértők leszedjék a pénzüket, de olyan modellt csinálnak önöknek amilyet akarnak és olyan terjedési modellt 

állítanak össze amilyet akarnak. Az öcsém matematikus és modellezéssel foglalkozik és pontosan jól tudom 

ezeket a dolgokat. Bocsánat nem mutatkoztam be abban a tekintetben, hogy vegyészmérnök vagyok és a doktori 

fokozatom környezetvédelmi analitikából van. És hogyha már itt a kollégák a jogszabályokra próbáltak 

hivatkozni, akkor szeretném elmondani önöknek, hogy olyan, hogy inert anyag, olyan van. Mondom, kérem jól 

figyeljék a szavaimat. Inert anyag. Ez a föld, a kavics, a homok. Inert anyag. Olyan is van, hogy hulladék és 

2001-től a 213/200l-es Kormány rendelet pontosan leírja, hogy mi minden lehet inert hulladék, de ugyanakkor az 

is benne van ebben a kormány rendeletben, hogy nehogy valaki véletlenül azt gondolja, hogy az inert hulladék és 

a bontási törmelék közé egyenlőség jelet lehet tenni. Nem lehet. Lehet természetesen olyan bontási törmelék, de 

például ebben a teremben is félő, bár nincs röntgen szemem hogy lássam, hogy például a falak a vakolat után, a 

festés előtt a falak vagy pedig a mennyezet azbesztet tartalmaz és ebben a pillanatban, ha ezt lebontják nagyon 

nehéz ezt szállítani, nincs röntgen 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 



szemem, de nagyon sok épületet abban az időszakban hő és hangszigetelés miatt azbeszttel szigeteltek. Innentől 

kezdve, ha ezt az épületet lebontják akkor az nem inert hulladék, hiába bontási törmeléknek minősül. 

Én dicsérni szeretném dr. Pribeli Ferenc ügyvéd urat és tulajdonos urat, azt kérem önöktől, hogy nagyon 

figyeljenek a szavaira, mondom dicsérni szeretném őt. Ő mindent nagyon pontosan, nagyon precízen elmondott. 

Ez a dolog semmi másról nem szól, mint pénzről. Nem a rekultivációról szól, mert hol rekultivációról beszélnek, 

hol meg arról, hogy milyen üzemszerűen fogják elvégezni a dolgot. Tetejében a labor, aki egy kicsit is ért ehhez a 

tudományhoz, a kémiához vagy az analitikai kémiához az pontosan tudja, hogy több mint 140000 olyan 

regisztrált vegyület van ebben a pillanatban, amely bevizsgálása képtelenség és lehetetlenség, mozgó laborral 

lehetetlenség megcsinálni. 

De nem csak ez a kérdés merül itt fel, hanem az is hogyha valaki az internetet mint ahogy itt most én 

megcsináltam beüti dr. Pribeli Ferenc nevét akkor több nagyon érdekes ügye kerül önök elé. Olvasom: azbeszttel 

szennyezett a BS, mint Budapesti Sportcsarnok építési törmeléke. Ott Pribeli Úr nyilatkozik és az ő cége volt 

bizonyos mértékben érintett. De hogyha tovább megyünk és megnézünk egy másik interneten található anyagot, 

akkor a csömöri veszélyes hulladék, illetve bontási törmelék, természetesen ott is ugyanezen játék volt, hogy 

inertnek minősül és hulladék, vagy nem inert. Csakhogy a fegyver és gépgyárból hozták a törmeléket, megvan a 

videóanyag, holnap a youtube-ra rákerül nyolc óra feltöltéssel. Abban is természetesen Pribeli Úr nyilatkozik. 

Aztán ott van a Duna tv honlapja egy következő anyag, amely Duna tv is közölte Pribeli Úr nyilatkozatát az adott 

ügyből kifolyólag. De ott van egy másik ügy, fantomizálódó cég vitte a patkányos BS szemetet Kőbányára, ez 

még ugyanaz az ügy. Szóval azt gondolom, hogy amikor azt kérdezi bárki, hogy milyen gyakorlata és 

tevékenysége van ezen a területen, akkor nyugodt szívvel azt lehet mondani, hogy számos gyakorlata és 

tevékenysége volt ezen a területen. Én, mivel ön őszintén föltette a kérdést, hogy mondjuk meg neki hogy 

érdemes-e ebbe beletenni pénzt, én őszintén szeretnék így belenézni a szemébe és azt mondani, hogy .fizesse ki a 

szakértőket, ha úgy gondolja és egy petákot ne tegyen bele ebbe az üzletbe. Köszönöm szépen! 

 

KDT-KTVF. dr. Buda Eszter: 

Szeretném, megkérdezném, hogy az itt ülő Bakony-Green Kft. képviselője az elhangzottakkal kapcsolatban 

szeretne-e észrevétellel élni? 

 

Bakony Green Kft., Dr. Pribeli Ferenc: 

Nem hiszem, hogy bármilyen formában én utaltam volna, vagy azt állítottam volna, hogy nem volt az ehhez 

kapcsolódó jogügyletekhez az elmúlt 10 év kapcsán semmilyen érintettségem. Pont azért mondom, mert volt 

ezekben az ügyekben érintettségem, bár azokat, amiket felsorolt az igen tisztelt képviselő, akit egyébként 

környezetvédelmi szakpolitikusként Csömörön személyesen is volt szerencsém megismerni, illetőleg azóta is és 

ezt most minden gúny és minden érc nélkül mondom, lévén akár a pártja, akár a személye vonatkozásában elég 

elkötelezett és egyenes, tiszta embernek ismertem meg ez alatt az idő alatt. Illés Úr működése 
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ott valóban megakadályozott egy folyamatot amelyet a rendőrség és az illetékes szakhatóságok mind-mind 

megvizsgáltak és talán ezt is illett volna feltenni erre a honlapra illetőleg kivetítőre, semmilyen büntető szankció 

nem következett, nem volt belőle sem nekem sem az engem megbízó személynek elmarasztalása, mert mind a 

vízbázis, mind az eljárás tekintetében a szakhatósági eljárás engedélye szerint járt el, ezt állapították meg. 

Hozzáteszem hogy az igen tisztelt képviselő úr jelzést adott, az az anomália 1 napon belül megszüntetésre került 

és az a terület, amit a megbízóm tudta nélkül szennyeztek be, az kitakarításra került. Én úgy vélem, hogy ez 

ugyanúgy hozzá tartozott volna az én bemutatásomhoz, mint az hogy elmondta a tisztelt képviselő úr, hogy 

milyen múlttal rendelkezem ebben az üzlet ágban. Megfogadom egyébként bizonyos szempontból a tanácsát, 

mindenképpen mérlegelem a mai közmeghallgatás alapján ennek az egész projektnek a továbbvihetőségét, nem 

azért, mert engem most itt erre felszólítottak, hanem azért mert bizonyos, hogy mondjam ellenállás, ami 

megmutatkozik mindenképpen azt jelzi, hogy minél hosszabb ideig tart valaminek a szervezése és minél 

hosszabb ideig áll valami, annál több pénzbe kerül. Ez ma az én érzésem szerint egy működtethető történet, de 

tekintettel arra, hogy ennek a kifejtésére és ennek a tényleges tényadatokkal történő alátámasztására nincsen 

módom, igen nehéz elhitetni azt, hogy valami olyat kell jóváhagyatni vagy elfogadtatni a településsel mint 

egésszel, amelyre ma jószerivel nincsen szándék. Nem hiszem, hogy teljesen normálisan, civilizáltan ne lehetne 

kommunikálni arról, hogy mit szeretne valaki és ha erre megkap egyfajta választ, akkor egy normális ember ezen 

elgondolkodik. Hozzáteszem egyébként, hogy az a bizonyos, és ezt megint, hogy nem magam védem, csak a 

történetiséghez és hitelességhez szintén hozzátartozik, hogy annak idején 2002-ben, amikor ez a bizonyos 2001-

ben, amikor ez a bizonyos BS bontás zajlott ami lehet, hogy kint van még ezen a tablón, erre a Fürjes Balázs az 

akkor volt, és számomra vélhetően örömként újból kormányon lévő Fidesz kormány szakpolitikusa volt 

megbízva kormánybiztosként a BS bontás felügyeletével, mindazon szerződéseket, amelyek abban a körben 

megköttettek, ő látta el a kézjegyével. Tehát én nem kívánok másra mutogatni, csak azt mondom, hogy a 

tényszerű tájékoztatáshoz hozzá tartozik hogy... 

Jelenlévő: - 

Bakony Green Kft., Dr. Pribeli Ferenc: 

Hát én úgy vélem, hogyha bejön valaki és szót kér... 

Jelenlévő: 

Ha ekkora az ellenállás akkor azt mondta, ha ekkora az ellenállás akkor abbahagyja az egészet. Miről beszélünk? 

Ekkora az ellenállás. Az egész település ellenállása. És a víz a legfontosabb. Az összes többi az nagyon fontos 

nekünk, de a vízbázis a legfontosabb. És az egész település ellenzi. Akkor miről beszélünk? Kifárasztásról. 

Mindenki alá fogja írni, hogy tiltakozunk. Akkor miről beszélünk? 
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KDT-KTVF, dr. Buda Eszter: 

Szeretném megkérdezni, hogy a mikrofont odaadjam-e? Jelenlévő: 

Nem kell mikrofon. Én nagyon sajnáltam az elején is, hogy amikor a Csaba próbálta bemutatni, hogy itt mik 

történnek, akkor önök akiknek az lett volna a feladata, hogy teljes mellszélességgel odaállnak, akkor azt mondták 

ez nem a tárgyhoz tartozik. A tárgyhoz tartozik, mert ez történt és ez történne, ugyanis nem lehet kontrollálni. És 

nem napi 40 kamionról van szó, ha itt a számokkal eljátszunk, akkor itt nagyon sokról van szó. Es akkor lehet 

diploma munkát itt felolvasni, mindannyian írtunk diploma munkát, el lehet itt a számokon vitatkozgatni. Ezek 

optimális dolgok. A valóság nem így működik. A valóság nagyon jól tudja a Pribeli Úr hogy működik Pesten. Ő 

nem fog idejönni, hogy a vizet mi szennyezi be, meg, hogy mi dől össze stb. 200 ház rongálódott meg. Adonyban 

a sztráda építéses kamionok miatt. A fővállalkozó azt mondja az alvállalkozó kifizette, az alvállalkozó már nincs 

meg. A 200 ház odalett. Ez lényegtelen. A vízbázis a fontos. A vizet ne szennyezzük. Nem kell ide. Meg kell ezt 

csinálni máshol. Pesten, Csalán, Fehérváron. Tessék odamenni! 

 

Dr. Illés Zoltán: 

Hölgyek Urak! Pribeli Úr elmondta a végszót. Tisztességgel elmondta, amit akart. Az Úrnak teljes mértékben 

igaza van. Üzenem a kollégáknak, azt a magatartást várjuk el innentől kezdve, amiről a lakosság beszél. Nem 

első alkalommal, nem csak ezen a helyen. Üzenem a kollégáknak másfajta világ jön, olyan világ, ahol a 

polgárokat kell szolgálni és nem a beruházókat! 

 

KDT-KTVF, Serné Móré Anikó engedélyezési igazgatóhelyettes: 

Még egyszer mondd b\ légy szíves a közmeghallgatás jelentőségét a hatósági eljárásban. Kérem szépen, 

szeretném ha még egyszer a kolléganőm összefoglalná. Hogyha önök megengedik nekünk ezt. A 

közmeghallgatás helyét és szerepét a hatósági eljárásban, mert most abban tartjuk ezt a közmeghallgatást. 

Kérném hallgassák meg a kolléganőmet. 

 

KDT-KTVF. dr. Buda Eszter: 

A tárgyi - a Környezetvédelmi Felügyelőségen - lefolytatott eljárásnak a megnevezése a környezeti 

hatásvizsgálati eljárás. A 314/2005. Korm. rendelet határozza meg ennek az eljárás lefolytatásának a szabályait. 

Ezen Kormányrendeletnek a 9. § (1) bekezdése... 

 

KDT-KTVF, Serné Móré Anikó engedélyezési igazgatóhelyettes: 

 

Nem kell a jogszabályi hely. Mi a célja a közmeghallgatásnak? 
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KDT-KTVF. dr. Buda Eszter: 

A célja az érintett nyilvánosságnak a tájékoztatása, bevonása egy környezetvédelmi típusú eljárásba. Az 

észrevételeknek a felvétele, összegyűjtése és ennek az érdemben való vizsgálata. Amennyiben pedig szakhatósági 

hatáskört érint, akkor a szakhatóságok megkeresésével ismételt szakhatósági állásfoglalás kérés keretében 

ezeknek a vizsgálata. 

KDT-KTVF, Serné Móré Anikó engedélyezési igazgatóhelyettes: 

Köszönjük szépen! 

Jelenlévő: 

Én még annyit szerettem volna kérdezni, lehet-e még írásban kérdezni, mert ha így kommunikálunk, akkor erre 

nem lesz idő? 

KDT-KTVF, Serné Móré Anikó engedélyezési igazgatóhelyettes: 

Szóban is lehet. Most még szóban is lehet. írásban is lehet. 

Jelenlévő: 

Ha így kommunikálunk, akkor erre nem lesz idő. Tehát szeretném megkérdezni, lehet-e még írásban kérdezni? 

 

KDT-KTVF, dr. Buda Eszter: 

Köszönöm szépen a tiszteletteljes kérését, az eljárás lezárásáig beérkező minden észrevételt érdemben vizsgál a 

Felügyelőség. Bár ugyanezen jogszabály hivatkozik, egy olyan jogszabályi előírással is él, hogy a 

közmeghallgatás időpontjáig lehet észrevétellel élni, de ameddig a Felügyelőség a döntését meg nem hozza, az 

összes írásban és akár a Felügyelőségen szóban érkezett észrevételt érdemben vizsgáljuk. Tehát egészen a döntés 

meghozataláig. Köszönjük szépen a megjelenteknek a részvételt! 

A jegyzőkönyv készítésének időpontja: 2010. május 11., a Felügyelőség hivatalos helyiségében. A 

közmeghallgatás helyszínén a 38052/2010. iktatószámú hivatalos feljegyzéshez mellékelt jelenléti ív szerint 

jelentek meg. Ez a jegyzőkönyv (37 oldal terjedelmű) a Ket. 63. § (3) bekezdése szerinti adattartalommal, 1 

példányban készült. 
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