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HATÁROZAT 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Bányászati Osztálya a (továbbiakban Bányafelügyelet), a Némedi és 

Némedi Kft. (a továbbiakban Bányavállalkozó) kérelmére, Kiskunlacháza nagyközség 

külterületére homok, kavics, homokos kavics és kavicsos homok ásványi nyersanyag 

megkutatására szóló kutatási műszaki üzemi tervét (a továbbiakban kutatási MÜT) 

 

e l f o g a d j a  

a következők szerint: 

 

1./ Engedélyezi a kutatási tevékenységet a Kiskunlacháza 0776/1 hrsz-ú területen.  

 

2./ A kutatás engedélyezett időtartama: a jelen határozat jogerőre emelkedésének és 

végrehajthatóságának napjától számított egy év.  

 

3./ A tényleges terepi kutatási tevékenység megkezdését a Bányakapitányság részére 8 

nappal megelőzően be kell jelenteni. A fúrási tevékenységet az érintett 

területtulajdonossal megkötött szerződés alapján fönnálló terület-igénybevételi 

jogosultság birtokában lehet megkezdeni. 

 

4./ A kutatás befejezését 8 napon belül írásban jelenteni kell a Bányafelügyeletnek. A 

kutatás eredményéről zárójelentést kell készíteni, amelyet a külön jogszabály szerinti 

engedéllyel rendelkező földtani szakértőnek ellen kell jegyezni. A zárójelentést a 

bányavállalkozó a kutatás befejezésétől, de legkésőbb a kutatásra engedélyezett 

időtartam lejártától számított 5 hónapon belül 3 példányban köteles a 

bányafelügyeletnek benyújtani. A zárójelentés tartalmi követelményeit a bányászatról 

szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban Bt.) végrehajtására kiadott 203/1998. 

Korm. rendelet (Vhr.) 8.§ (2) bekezdése tartalmazza. 

 

5./ A rekultivációs költségek anyagi fedezetére Bányavállalkozó által felajánlott xxxx 

Ft összeget és a biztosítékadás módját (Óvadék) a Bányafelügyelet elfogadja. Az 

óvadéki szerződést a Pest Megyei Kormányhivatallal kell megkötni. Óvadékként csak 

pénz szolgálhat, amelyet a Bányavállalkozó a kormányhivatal hatósági letéti számláján 
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köteles elhelyezni. Az óvadéki összeg letétbe helyezését igazoló okiratot a 

Bányafelügyeletnek meg kell küldeni a jelen határozat jogerőssé és végrehajthatóvá 

válásától számított 20 napon belül. Ha a Bányavállalkozó a megadott határidőre 

biztosítékadási kötelezettségének nem tesz eleget, a Bányafelügyelet – a kötelezettség 

teljesítéséig – a bányászati tevékenység megkezdését vagy folytatását megtiltja.  

 

6./ A Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

hozzájárulását a Bányafelügyelet megadottnak tekinti.  

 

7./ Kiskunlacháza Nagyközség Jegyzője hozzájárulását a Bányafelügyelet megadottnak 

tekinti. 

 

8./ A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a 

PE/KTF/18789-2/2016. számú szakkérdésre adott szakvéleményében a tárgyi kutatási 

MÜT jóváhagyásához az alábbi kikötésekkel járult hozzá:  

- a kutatás során alkalmazott gépek, berendezések meghibásodása esetén, azok javítása 

a munkaterületen nem történhet; 

- az esetleges kárelhárításhoz szükséges anyagoknak, eszközöknek a helyszínen 

rendelkezésre kell állniuk; 

- a munkálatok során megfelelő intézkedéseket kell tenni a diffúz levegőterhelés 

minimalizálása érdekében; 

- a munkaterületről talajt és egyéb porképződést okozó anyagot, építési törmeléket 

elszállítani csak ponyvával takart, vagy zárt szállítójárművel szabad; 

- a szabadban végzett anyagtárolást úgy kell kialakítani, hogy abból a lehető 

legkevesebb légszennyezőanyag kerüljön a környezetbe; 

- a tevékenységet a hulladékképződés megelőzésével, a keletkező hulladék 

mennyiségének és veszélyességének csökkentésével, a hulladék hasznosításával, 

környezetkímélő ártalmatlanításával kell végezni; 

- a keletkező hulladékok érvényes hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási vagy 

egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezet számára adhatók át 

hasznosításra/ártalmatlanításra. Az engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő 

engedélyének meglétéről. 

 

9./ A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság az FKI-KHO: 5996-1/2016. számú 

szakhatósági állásfoglalásában a MÜT dokumentációban foglaltakhoz az alábbi 

kikötésekkel járul hozzá: 

- A tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a 

felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm.rendelet előírásait, és 

fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz és a földtani közeg ne 

szennyeződjön. Szennyezés észlelése esetén a 219/2004. (VII. 21.) Korm.rendelet 

alapján kell eljárni. 

- A kutatás befejezését követően a tovább nem funkcionáló fúrólyukak szabályszerű 

eltömedékelését el kell végezni, a munkát dokumentálni kell, és a felszínt az eredeti 

állapotba kell visszaállítani. 
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- A tervezett kutatófúrások műszaki kialakítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy 

azok különböző víztesteket, illetve egymástól eltérő hidrodinamikai és vízkémiai 

tulajdonságú vizeket ne kapcsoljanak össze egymással.  

 

10./ A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztály a PE-06/OR/976-2/2016 számú szakvéleményében a kutatási MÜT 

dokumentációt kikötés nélkül elfogadta, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 

a HHI/3129-1/2016 számú végzésében az eljárást hatáskör hiányában megszüntette. 

 

Ezen határozat ellen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 99.§. (1) bekezdés alapján a 

kézbesítéstől számított 15 napon belül a Bányafelügyelet útján a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatalhoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés díja az egyes 

bányafelügyeleti eljárások díjának megállapításáról szóló 57/2005. (VII. 07.) GKM 

számú rendelet 2. számú melléklete A táblázatának 1.3. pontja első oszlopa szerint 

25 000.- Ft a rendelet 4.§ (1) pontja figyelembevételével. Ezt az összeget az eljárás 

megindításával egyidejűen az A013 kódszám feltüntetésével kell a Magyar Bányászati 

és Földtani Hivatal (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) MNB 10032000-01417179 

számú számlájára átutalni. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó ez év április 14-én benyújtott kérelmére indított 

eljárásában az érdekelt szakhatóságok bevonásával a rendelkező rész szerint 

határozott. A tervdokumentáció és mellékletei kielégítették a bányászatról szóló 1993. 

évi XLVIII. törvény (Bt.) végrehajtása tárgyában kiadott 203/1998. (XII. 19.) 

Korm.rendelet (Vhr.) 6., 7. §-ban foglaltakat. A Bányavállalkozó a Bányafelügyelet 

PE/V/293-3/2016. számú határozatával kutatási engedélyt kapott. A kutatás műszaki 

üzemi tervének jóváhagyását a törvényben meghatározott határidőn belül 

kezdeményezte. 

 

A Bányavállalkozó a kutatási területen 9 db, 15-16 m mélységű kutatófúrást tervezett, 

hozzávetőleg 150x150 m-es hálóban telepítve. A spirálfúrások mintaanyagán 

laboratóriumi vizsgálatokat fognak végezni. A terv szerinti kutatás megvalósítása 

biztosítja az ásványi nyersanyag mennyiségének, minőségének, települési 

viszonyainak a bányatelek fektetéshez elégséges szintű megismerését. 

 

A rendelkező részben foglaltakat az alábbiak indokolják: 

 

- 1. pont: A kutatási műszaki üzemi terv dokumentáció tartalma, illetve a 

szakhatóságok elfogadó szakhatósági állásfoglalása, illetve szakkérdésben adott 

szakvéleménye. 

 

- 2. pont: A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) végrehajtására kiadott 

203/1998 (XII. 19.) számú Korm.rendelet (Vhr.) 6. § (7) bekezdés alapján a kutatás 
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engedélyezhető időtartama legföljebb 4 év. A tervezett fúrási és laboratóriumi 

munkálatok elvégzésére, a tájrendezés elvégzésére az engedélyezett két év elegendő. A 

kutatási zárójelentés összeállítására további 5 hónap áll rendelkezésre. Az államnak, 

mint az ásványi nyersanyag tulajdonosának érdeke, hogy az engedélyezett kutatás a 

szükséges legrövidebb időn belül megvalósuljon, a kizárólagos jog alapján 

indokolatlan foglalás ne történjen. 

 

A határozat rendelkező részének további pontjait a Bányafelügyelet határozati 

rendelkezései vonatkozásában az alábbiak indokolják: 

A Vhr. 6/E. § (1-2) és (4) bekezdése, a 8. § (1) bekezdése, a Bt. 41. § (7), (7b) a Vhr. 

25. § (7), (11-12) bekezdése. 

 

Az eljárásba bevont hatóságok szakhatósági állásfoglalásaikat illetve szakkérdésben 

adott szakvéleményüket a következőkkel indokolták: 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal Földhivatali Osztálya és 

Kiskunlacháza Nagyközség jegyzője a PE/V/827-5/2016 számú megkeresést ez év 

május 10-én átvette; a megkeresésre egyikük sem válaszolt, ezért a Bányafelügyelet a 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (Ket.) 71. § (2) bekezdés b) pontja alapján a hozzájárulást megadottnak 

tekinti. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának 

indokolása: 

A természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, 

valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés 

kérdése. 

 

Kiskunlacháza külterület 0776/1 hrsz.-ú ingatlanok egyedi jogszabály alapján kijelölt 

országos jelentőségű védett természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. 

évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett 

természeti területet nem érintenek. Továbbá a homokbánya területe az európai 

közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 

8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által 

meghatározott Natura 2000 hálózat területének, a barlangok felszíni védőövezetének 

kijelöléséről szóló 16/2009. (X.8.) KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni 

védőövezetnek, valamint az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. 

törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetének sem része. 

 

A földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés kérdése. 

 

A bányászati tevékenység során a földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A 

kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről 
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szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell 

fordítani arra, hogy a földtani közeg ne szennyeződjön. 

 

A földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés kérdése. 

 

A tevékenység során a földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos 

anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, 

hogy a földtani közeg ne szennyeződjön. 

 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek való megfelelés 

kérdése. 

A bányatelek zajszempontú hatásterületén a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § q) pontja szerinti zaj 

ellen védendő létesítmény nincs. 

 

A csekély szállítási volumen miatt a tevékenységhez kapcsolódó kiszállítás 

érzékelhető zajterhelés növekedést nem okoz a környezetben. 

 

A levegőtisztaság-védelmi előírásoknak való megfelelés kérdése. 

 

A tevékenység során diffúz porszennyezés következhet be, így a diffúz forrás 

üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell – levegő 

védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 

23.) Korm. rendelet] 26. § (1) bekezdése értelmében. 

 

Az anyagszállítása során a közúti jármű üzembentartója a szállított anyag által okozott 

levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles – a 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 28. § (2) bekezdése értelmében.  

 

A keletkező hulladék elhelyezésére, előkezelésére, hasznosítására, ártalmatlanítására 

vonatkozó hulladék-gazdálkodási előírásoknak való megfelelés kérdése. 

 

A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél 

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. 

 

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 

309/2014. (XII. 11.) Korm.rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani. 

 

Megállapítom, hogy kikötéseim, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások 

betartásával tárgyi bányászati tevékenység táj- és természetvédelmi, valamint 

környezetvédelmi érdeket nem sért. 
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A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság indokolása: 

A dokumentációban foglaltak alapján a tárgyi területen 9 db változó 15,5-16,0 m 

mélységű kutató fúrást terveznek kialakítani, majd a kutatási tevékenység lezárásával a 

furatokat saját anyagukkal tervezik eltömedékelni. 

A felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A kutatási tevékenység során a 

kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a 219/2004. (VII. 21.) 

Korm.rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti 

víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön. 

A tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm.rendelet szerint kijelölt 

vízbázis védőterületet nem érint. 

A tárgyi terület szennyeződés érzékenysége felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII. 21.) Korm.rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklete szerint, a 7. § (4) 

pontjában meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján: 

érzékeny. 

A hatósági döntéshozatal a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vizek 

hasznosítását; védelmét ás kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) 

Korm.rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. 

(VII. 21.) Korm.rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 

72/1996. (V. 22.) Korm.rendelet, valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm.rendelet 

figyelembe vételével történt. 

 

 Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztálya: az érintett területen nyilvántartott régészeti lelőhely nem található. 

 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala: a tárgyi kutatási terület honvédelmi, 

illetve katonai célú létesítmény működési, vagy védőterületét nem érinti.  

 

A fellebbezés lehetőségét a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) 98. § (1) bekezdésének előírása biztosítja. 

A Bányafelügyelet a Bt. 22. §-a alapján, a Bt. 5. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított 

jogkörében eljárva határozatát a Ket. 72. § (1) bekezdése alapján, a 267/2006 (XII. 

20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének mellékletében megállapított illetékességgel 

adta ki. 

 

 

Budapest, 2016. június 13. 

 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

 Pályi György 

 bányakapitány 
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Kapják: 

 

1. Némedi és Némedi Kft, 8477 Tüskevár, Major 044 hrsz.  

2. Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal Földhivatali Osztálya,  

rackeve@takarnet.hu 

3. Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 

kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu 

4. Kiskunlacháza Nagyközség Jegyzője, 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1. 

5. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 

Osztály, 1443 Budapest Pf. 154. 

6. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, 

nagy.gabor@pmkh.hu  

7. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, 1555 Budapest, Pf. 70 

8. Ingatlantulajdonosok címlista szerint 

9. Irattár 
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