PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Jogerőre emelkedett:
2013. június 16-án

7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61

 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú
Nonprofit Kft.
Iktatószám: PBK/303-52/2013
Ügyintéző: Gacsályi Márta
: +36-72-314-952/220
: +36-20-662-5446

7031 Paks
Pf.: 12

: Marta.Gacsalyi@mbfh.hu

Tárgy: Földtani kutatási terv jóváhagyása iránti kérelem

HATÁROZAT

A Pécsi Bányakapitányság a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
(székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 11., levelezési cím: 7031 Paks, Pf.: 12.) (továbbiakban
Engedélyes) részére a hazai nagy aktivitású radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek végleges
elhelyezésére szolgáló mélységi tároló telephelyének kijelölésére irányuló földtani kutatás I. felszíni
fázisának 2. szakaszát

engedélyezi,
a földtani kutatás kutatási tervét az alábbi megállapításokkal és feltételekkel

jóváhagyja:
1.

A kutatást csak a jogerősségre és végrehajthatóságra vonatkozó záradékkal ellátott terv
birtokában lehet megkezdeni.

2.

A Baranya megyében, Tormás, Bakonya, Kővágótőttős, Bükkösd, Boda, Cserdi, Dinnyeberki,
Helesfa, Hetvehely, Okorvölgy és Ibafa községek, valamint Szentlőrinc Város közigazgatási
területét érintő kutatási terület határvonalának sarokponti koordinátái Egységes Országos
Vetületi (EOV) rendszerben:
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Sarokpont EOV Y EOV X
563 510 91 000

A
B
C
D
E
F
G
H

566 920
577 240
574 680
570 000
567 790
564 390
565 990

92 650
82 820
80 180
79 610
83 480
84 680
86 640

Területe: 86,7 km2.
A kutatás tervezett mélysége (a kutatási terület alapsíkja): -1500,0 m a Balti tengerszinthez
viszonyítva.
3.

Az engedélyezett kutatási tevékenység végrehajtási határideje: 2017. január 31.

4.

Alkalmazható kutatási módszerek:
4.1.Sekély- és mélyfúrások lemélyítése:
Létesítési engedély birtokában lemélyíthető, tervezett mélyfúrások:

Fúrás neve

EOV Y

EOV X

m Bf

Fúrás típusa

BAF-1

573 910

80 650

158

BAF-1A

573 930

80 640

158

BAF-2

572 010

81 580

190

BAF-3

573 890

84 450

318

BAF-3A

573 900

84 430

318

BAF-4

570 600

84 800

170

BAF-5

569 140

88 310

155

BAF-5A

569 160

88 300

155

függőleges
magfúrás
függőleges; 420
m-ig teljes
szelvénnyel,
alatta magfúrás
függőleges
magfúrás
függőleges
magfúrás
függőleges; 560
m-ig teljes
szelvénnyel,
alatta magfúrás
függőleges
magfúrás
függőleges
magfúrás
függőleges; 740
m-ig teljes
szelvénnyel,
alatta magfúrás
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Min.
hossz
[m]
400

Max.
hossz
[m]
650

Fúrás célja

900

1300

BAF átfúrása

800

900

BAF átfúrása

800

850

BAF fedő átfúrása

1200

1600

BAF átfúrása

700

800

BAF átfúrása

750

800

BAF fedő átfúrása

1200

1300

BAF átfúrása

BAF fedő átfúrása

-3Ib-4A
(opcionális)

566 750

90 740

211

BAF-6

574 220

83 750

290

BAF-7

574 240

83 810

290

BAF-8
(opcionális)

569 830

84 340

234

függőleges; 480
m-ig teljes
szelvénnyel,
alatta magfúrás
ferde magfúrás,
15° függ-hez,
ferdítéssel
ferde fúrás, 15°
függ-hez,
200 m-ig teljes
szelvénnyel,
alatta maggal,
ferdítéssel
ferde magfúrás,
15° függ-hez,
ferdítéssel

1000

1200

BAF átfúrása

350

410

Boda-Büdöskút
szerkezet

600

650

Boda-Büdöskút
szerkezet

600

700

HetvehelyMagyarszék
szerkezet

Kutatási engedély alapján, bejelentési kötelezettség mellett végezhető sekélyfúrások:
Fúrás neve

EOV Y

EOV X

m Bf

BAF-9

569 770

87 460

155

BAF-10

564 540

84 690

150

Fúrás
típusa
függőleges
magfúrás
függőleges
magfúrás

Min.
hossz [m]
50

Max.
hossz [m]
100

50

100

Fúrás célja
geotechnikai
fúrás
geotechnikai
fúrás

4.2. Létesítési engedély alapján kutatóárok kialakítása:
A tervezett B-3 kutatóárok előzetes adatai:
Árok neve

EOV Y

B-3
É-i végpont

569 610 82 770

155

B-3
D-i végpont

569 430 81 780

137

EOV X

m Bf

Tervezett
mélység
[m]
2–5

Min.
hossz
[m]
800

Max. Kutatóárok célja
hossz
[m]
1200 pannon fedőüledékek és a
Boda-Büdöskúti-árokkal
érintett
alaphegységi
képződmények
határának
feltárása

4.3. A jóváhagyott és záradékolt földtani kutatási tervben részletezett
–
–
–

–
–

helyszíni geofizikai, geotechnikai és hidraulikai mérések (fúrásokhoz kapcsolódó
vizsgálatok);
dokumentálás, mintavétel és laboratóriumi vizsgálatok;
területi geomorfológiai, geofizikai és vízföldtani vizsgálatok;
(Me-105 és Me-106 jelű reflexiós szeizmikus szelvények menti mérés, sokelektródás
geoelektromos mérések a tervezett B-3 kutatóárok környezetében, mérnökgeofizikai
szondázás a tervezett B-3 kutatóárok környezetében, vízföldtani reambuláció)
önálló szakirodalmi adatgyűjtés és értékelés, valamint
földtani-vízföldtani monitoring.
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5.

A Bányakapitányság a jóváhagyott RHK-N-005/12 azonosítójú földtani kutatási tervben
szereplő Me-106/1 jelű felszíni reflexiós szeizmikus szelvény megvalósítását nem engedélyezi.

6.

A kutatás során nyert és/vagy felhasznált adatokat egységes adatbázisba kell szervezni oly
módon, hogy a kutatás során nyert mérési eredmények, adatok megőrzése biztosítva legyen a
létesítmény bezárásáig, illetve az intézményes ellenőrzés befejezéséig.

7.

A tervezett 400 m-nél mélyebb mélyfúrások és a 2 m mélységet meghaladó kutatóárok
kialakítása csak jogerős és végrehajtható létesítési engedély birtokában kezdhetők meg és
végezhetők. A létesítési engedély kérelméhez az Engedélyesnek az építési jogosultságát
igazolnia kell. Az építési engedély kérelemhez mellékelni kell a környezetvédelmi hatóság
jogerős és végrehajtható környezeti, vagy egységes környezethasználati engedélyét, illetve az
előzetes vizsgálati eljárásban hozott határozatát, amely szerint az építéssel kapcsolatban nem
feltételezhető jelentős környezeti hatás. Mellékelni kell a tervezett fúrási telephely által érintett
ingatlanokra vonatkozóan az ingatlanügyi hatóságnak a termőföld más célú hasznosítását
engedélyező jogerős és végrehajtható határozatát (erdőterület érintettsége esetén /Boda 020
hrsz., Bükkösd 0238, 099/5 hrsz., Ibafa 066 hrsz./ az illetékes Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatóságának határozatát). Az építési engedély kérelemhez mellékelni kell
továbbá a közmű-üzemeltetőkkel történt egyeztetések jegyzőkönyveit és az érintett közműüzemeltetők hozzájárulását is.

8.

A bejelentés alapján végezhető, 400 m-nél nem mélyebb kutatófúrások esetében a fúrásos
kutatási tevékenység megkezdését a kezdés előtt 10 nappal, a bányafelügyelet hatáskörébe
tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló
53/2012. (III. 28.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. melléklete szerinti
adattartalommal, a fúrási tevékenység befejezését pedig haladéktalanul be kell jelenteni a
bányafelügyeletnek. Az Engedélyes a fúrásos kutatási tevékenység megkezdését a tervezett
fúrási telephely által érintett ingatlanokra vonatkozóan az ingatlanügyi hatóságnak a termőföld
más célú hasznosítását engedélyező jogerős és végrehajtható határozatának birtokában kezdheti
meg. A bejelentés alapján megkezdett építési tevékenység a bejelentés megtételétől számított
egy évig folytatható.

9.

Az Engedélyes köteles azt a külszíni területet, amelynek használhatósága a kutatási
tevékenység következtében megszűnt vagy lényegesen korlátozódott, helyreállítani, és ezzel a
területet újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni vagy a természeti környezetbe illően
kialakítani (a továbbiakban: tájrendezés). Az Engedélyes a tájrendezési kötelezettségének 2016.
december 31-ig köteles eleget kell tenni.

10. A sekély- és mélyfúrások, kutatóárkok bontására, felszámolására, tömedékelésére irányuló
tevékenység - amennyiben azok nem harántoltak szénhidrogén tároló réteget, egyéb gáztároló
réteget vagy radioaktív érctestet – megkezdését a kezdés előtt 10 nappal, a Rendelet 6.
melléklete szerinti adattartalommal, a tevékenység befejezését pedig haladéktalanul be kell
jelenteni a bányafelügyeletnek. A bejelentés alapján megkezdett építési tevékenység a
bejelentés megtételétől számított egy évig folytatható.
11. A szénhidrogén tároló réteget, egyéb gáztároló réteget vagy radioaktív érctestet harántoló
sekély- és mélyfúrások, kutatóárkok bontása, felszámolása, tömedékelése a jogerős és
végrehajtható bontási engedély birtokában végezhető.
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végzik, amely nem az Engedélyes tulajdonában áll, a kutatási tevékenység megkezdése előtt
legalább 8 nappal a kivitelezőnek az érintett ingatlanok tulajdonosait (kezelőit, használóit)
értesítenie kell.
13. A kutatási területen belül található a PBK/3573-6/2011 iktatószámú jogadomány alapján
Homann János (továbbiakban: Bányavállalkozó) jogosultságában álló Bükkösd Község
külterületét érintő agyag, homok ásványi nyersanyag-kutatás terület, amelyen keresztül
vezetnek a Me-105 és Me-106 szeizmikus reflexiós szelvények, ezért az Engedélyesnek a
kutatás tervszerű lebonyolítása érdekében a kutatási tevékenység összehangolására irányuló
egyeztetést kell végeznie a Bányavállalkozóval.
14. A vasutat keresztező, vagy 100 méteren belül megközelítő kutatási tevékenység végzéséhez az
Engedélyesnek be kell szereznie a vasúti pályahálózat működtetőjének hozzájárulását.
15. A felszín megbontásával nem járó kutatási tevékenységek (különös tekintettel a geofizikai
mérésekre, a mérnökgeofizikai szondázásokra és vízföldtani reambulációra) megkezdése előtt
legalább 30 nappal az érintett erdőterületeken (Tormás, Bakonya, Kővágótőttős, Bükkösd,
Boda, Cserdi, Dinnyeberki, Helesfa, Hetvehely, Okorvölgy, Ibafa és Szentlőrinc területén) az
Engedélyesnek kérelmeznie kell az erdők rendeltetésszerű használatot akadályozó/időleges
igénybevételét a Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságánál.
16. Az Engedélyesnek a fúrások megkezdése előtt a közút területén tervezett fúrások elvégzéséhez
be kell szereznie a közút kezelőjének hozzájárulását.
17. Az ügyféli minőségben megkeresett hatóságok nyilatkozatai alapján a Bányakapitányság az
alábbi figyelemfelhívásokat teszi:
17.1. Az Ib-4A jelű mélyfúrás Natura 2000 területet érint, ezért a környezeti hatásvizsgálati és
az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII. 25.)
Korm. rendelet 3. sz. melléklet 117 pontja alapján az Ib-4A jelű mélyfúrás előzetes
vizsgálat köteles tevékenység.
17.2. A Bakonya 055 helyrajzi számú területen tervezett fúráshely létesítése során figyelembe
kell venni a nyilvántartott régészeti lelőhelyek közelségét, valamint a terület fokozott
régészeti érintettségét.
17.3. Az Engedélyesnek a kutatási tevékenység során be kell tartania az alábbi földtörvényi
előírásokat:
a. A termőföld időleges és végleges más célú használatát az ingatlanügyi hatósággal
engedélyeztetni kell a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény által
előírtak szerint.
b. Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a felhasználó köteles a termőföld
engedélyezett célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni. (ideiglenes
hasznosítás)
c. A beruházás során figyelemmel kell lenni arra, hogy az érintett területtel szomszédos
termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység illetve
létesítmény elhelyezkedése nem akadályozhatja.
d. Az időleges más célú hasznosítás engedélyezéséhez be kell csatolni a terület eredeti
állapotának helyreállítási tervét, amely előirányozza a helyreállításhoz szükséges
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e. Az igénybe vevőnek a más célú hasznosítás megkezdésének napját illetve befejezését az
ingatlanügyi hatóságnak be kell jelentenie.
f. A termőföldből véglegesen és időlegesen más célra hasznosított területekre
vonatkozóan - a kivitelezési munkák megkezdése előtt - az ingatlanügyi hatóságtól a
más célú hasznosításra vonatkozó engedélyt be kell szerezni. Az engedélyezett terület
után földvédelmi járulékot kell fizetni.
g. A beruházás során keletkező esetleges hulladéklerakás céljára a mezőgazdasági
művelésre alkalmatlan vagy az átlagosnál gyengébb minőségű termőföldön helyezhető
el engedély alapján.
h. A későbbiekben beszerzendő ingatlanügyi hatósági engedélye nem mentesíti a
beruházót a külön jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek
megszerzésének kötelezettsége alól.
A jelen határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett, a Pécsi Bányakapitánysághoz
benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, melyet a kérelem
benyújtásával egyidejűleg illetékbélyegben kell leróni.

INDOKOLÁS
A budaörsi székhelyű Engedélyes 2013. február 11-én földtani kutatási terv jóváhagyása iránti
kérelmet terjesztett elő a Pécsi Bányakapitányságon. Megkereséséhez mellékelte „A Bodai
Agyagkő Formáció földtani kutatása Kutatási terv, I. felszíni fázis 2. szakasz (készítette Tungli
Gyula, Molnár Péter, Nagy Zoltán, Török Patrik RHK Kft., azonosító szám: RHK-N-005/12) című
dokumentációt.
Az Engedélyes 2013. április 10-én kelt, PA/0169-003/2013 iktatószámú levelében (hivatkozva
az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség illetékeseivel történt
egyeztetések során, a Főfelügyelőség Natura 2000 területre eső szeizmikus méréssel kapcsolatban
megfogalmazott fenntartásaira) nyilatkozatot adott be a Bányakapitányságra, mely szerint a
jóváhagyásra benyújtott RHK-N-005/12 azonosítójú földtani kutatási tervet módosítja, az abban
opcionális munkaként szereplő Me-106/1 jelű felszíni reflexiós szeizmikus szelvényt ebben a
kutatási szakaszban nem kívánja megvalósítani. A Bányakapitányság ezen nyilatkozat
figyelembevételével rendelkezett a rendelkező rész 5. pontja szerint.
A beérkezett kérelem, a mellékelt kutatási tervdokumentáció felülvizsgálata során a
Bányakapitányság megállapította, hogy az megfelel a földtani és bányászati követelményeket a
nukleáris létesítmények és a radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmények telepítéséhez
és tervezéséhez meghatározó 62/1997. (XI. 26.) IKIM rendelet (továbbiakban IKIM rendelet)
előírásainak, tehát az eljárás lefolytatható.
A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj
fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 2. sz. melléklete a jelen
hatósági engedélyezési eljárást nem tartalmazza, ezért az eljárásért az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény 29.§ (1) bekezdése szerinti 3.000.- Ft összegű általános tételű eljárási illeték
fizetendő. A bányafelügyelet megállapította, hogy az Engedélyes az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény 5.§ (3)-(4) bekezdése alapján tett nyilatkozatát figyelembe véve az illetéktörvény 5.§
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engedélyezési eljárás lefolytatásához fűződően díjfizetési kötelezettség nem terheli.
A bányahatóság a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által az
ügyfél jogaival felruházott érdekvédelmi és társadalmi szervezetekről működtetett elektronikus
adatbázis alapján, 2013. február 18-án a PBK/303-2/2013 iktatószámú végzéssel e-mailben
értesítette az érintett szervezeteket – Dráva Szövetség, Magas-Bakony Környezetvédelmi
Egyesület, Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, Pécsi Zöld Kör, Zöld Forrás Környezetvédő
egyesület, IRIS Egyesület, valamint az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ
Egyesület – a bányahatóságnál kérelemre indult bányászati szakigazgatási eljárás megindításáról.
Az értesített szervezetek egyike sem jelezte, hogy ügyfélként részt kíván venni az elsőfokú
eljárásban.
A tervezett kutató létesítményekkel érintett ingatlanok tulajdonosait a Bányakapitányság a
földhivatali tulajdoni lapokon hiányos lakcímmel szereplő ingatlantulajdonosok címének a központi
lakcímnyilvántartásból történő megkérésére érkezett adatok ismeretében, a 2013. március 7-én kelt,
PBK/303-4/2013 iktatószámú végzéssel értesítette a kérelemre indult eljárásról. A tervezett kutató
létesítményekkel érintett földhasználókat földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatási
kérelemre érkezett válasz ismeretében a Bányakapitányság a 2013. március 7-én kelt, PBK/30320/2013 iktatószámú végzéssel értesítette a kérelemre indult eljárásról.
Mivel az IKIM rendelet nem jelöl ki közreműködő szakhatóságokat, a Bányakapitányság a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 15.§ (4) bekezdése alapján ügyféli jogállásuk tisztázása érdekében megkereste
az ügy elbírálásában hatóságként vagy szakhatóságként részt nem vevő azon szerveket, amelyeknek
feladatkörét az ügy érintheti.
A megkeresett szervek közül az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos
Tisztifőorvosi Hivatal, Bicsérdi Közös Önkormányzat Jegyzője, Szentlászlói Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzője, Kővágószőlősi Közös Önkormányzat Jegyzője, Szentlőrinci Közös
Önkormányzat Jegyzője és Mindszentgodisai Közös Önkormányzat Jegyzője nem nyilatkozott.
A megkeresett szervek közül Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága BAF/325-2/2013 ügyiratszámú végzésében, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatala 939-1/2013/hho Nyt. számú végzésében, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala UVH/UH/321/1/2013. iktatószámú végzésében hatáskörének hiányát
állapította meg:
Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága BAF/325-2/2013
ügyiratszámú végzésében az alábbiak szerint nyilatkozott:
„Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Címzett 2013. február
18-án kelt, a Bodai agyagkő formáció földtani kutatásával kapcsolatban a megkereséshez
mellékelt dokumentáció (k: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft., 2013.
február) alapján az alábbi nyilatkozatot adja:
A Magyar Bányászati ás Földtani Hivatalról szóló 267/2006. Korm. rendelet 3. melléklete
alapján kutatásra vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásának eljárásában a talajvédelmi
hatóság nem rendelkezik hatáskörrel.
Amennyiben a kutató munkálatok termőföldet is érintenek azok időleges és/vagy végleges más
célú hasznosítását az illetékes járási földhivatalnál engedélyeztetni kell. Hatóságunk az
ingatlanügyi hatóság eljárásában szakhatóságként működik közre, ebből kifolyólag a kutatással
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keretében vizsgáljuk meg.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 9. § {2) bek. alapján más hatóságok a
termőföldet érintő engedélyezési eljárásuk során kötelesek meggyőződni arról, hogy
rendelkezésre áll-e a termőföld más célú engedélyezéséről szóló ingatlanügyi hatósági határozat.
A termőföldek időleges és/vagy végleges más célú hasznosításához a talajvédelmi terv
készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. FVM rendelet 1. § d) és e) pontja alapján
talajvédelmi terv készítése szükséges.”
A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala az alábbi, 939-1/2013/hho Nyt. számú
végzésében a szakhatósági eljárást hatáskör hiányában megszüntette. Indoklása:
„A Pécsi Bányakapitányság PBK/303-3/2013 hivatkozási számon szakhatósági megkeresést
küldött Baranya megye területén, nagy aktivitás ú radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek
végleges elhelyezésére szolgáló mélységi tároló kijelölésére irányuló kutatási terv I. felszíni fázis
2. szakasz tárgyában.
A megküldött ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy Tormás,
Bakonya, Kővágótöttös, Bükkösd, Boda, Cserdi, Dinnyeberki, Helesfa, Hetvehely, Okorvölgy és
Ibafa községek és Szentlőrinc város közigazgatási területét érintő kutatási terület honvédelmi,
illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, ezért a megkeresés
szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem.
Tekintettel arra, hogy ilyen esetben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. §-ának (3) bekezdése
értelmében a szakhatósági eljárás megszüntetésének van helye, a rendelkező részben foglaltak
szerint döntöttem.
A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló
267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 11. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat
kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.”
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala UVH/UH/321/1/2013.
iktatószámú végzésében hatáskörének hiányát megállapítva a szakhatósági eljárást megszüntette.
Indokolása:
„A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. földtani kutatási terv jóváhagyása
iránti kérelmet terjesztett elő a Pécsi Bányakapitányságon.
A kérelem Baranya megyében, Tormás, Bakonya, Kővágótöttös, Bükkösd, Boda, Cserdi,
Dinnyeberki, Helesfa, Hetvehely, Okorvölgy és Ibafa községek, valamint Szentlőrinc város
közigazgatási területét érintően a hazai nagy aktivitású radioaktív hulladékok és kiégett
fűtőelemek végleges elhelyezésére szolgáló mélységi tároló telephelyének kijelölésére irányuló
földtani kutatás I. felszíni fázisának 2. szakaszára vonatkozó kutatási terv jóváhagyására irányul.
A Bányakapitányság a kérelem elbírálása érdekében a PBK/303-3/2013. számú, 2013. február
18-án kelt levelében megkereste a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatalát szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.
Kérelem, valamint annak mellékletei alapján az alábbiakat állapítottam meg:
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A § (2)
bekezdése, valamint a rendelet 3. melléklete alapján a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala az alábbi esetekben működik közre a bányászati hatóság
engedélyezési eljárásaiban:
- 3. számú melléklet 7.1 pont
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hozzájárulás megtagadását; vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja." - a)
gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei esetében.
- 3. számú melléklet 8. pont:
"Az eljárás vasúti pályát, vagy szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli
területet érint, és az építtető a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a
megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja."
A fentiek alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 30. § b) pontja alapján, hatáskör hiányában a
rendelkező részben foglaltak szerint az eljárást megszüntettem.
A Ket. 98. § (2) bekezdése alapján zártam ki az önálló fellebbezést illetve a (3) bekezdés szerint
adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.”
A megkeresésre válaszoló szervek az alábbi nyilatkozatokat/észrevételeket tették:
Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10.018/2013 ügyiratszámú levelében a
rendelkező rész 17.3 részletezett figyelemfelhívást az alábbiakkal indokolta:
„A Pécsi Bányakapitányság kérelmében a Radioaktív Hulladékot Kezelő Közhasznú Nonprofit
Kft. által előterjesztett a hazai nagy aktivitású radioaktív hulladékok és kiégetett fűtőelemek
végleges elhelyezésére szolgáló mélységi tároló telephelyének kijelölésére irányuló földtani
kutatás I. felszíni fázisának 2. szakaszára vonatkozó kutatási terv jóváhagyási ügyével
kapcsolatosan megkereste hatóságomat.
A hatáskörünket érintő kérdéseket, valamint a mellékelt dokumentációt megvizsgálva a földtani
kutatási eljáráshoz a fentiekben foglaltak szerinti törvényi előírások figyelembevétele szükséges.
Hatóságom hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény, valamint a
földhivatalokról a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az
ingatlan-nyilvántartási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 338/2006. (XI1.23.)
Korm. rendelet 16.§ állapítja meg.” A Bányakapitányság ezen nyilatkozat alapján a rendelkező
rész 17.3 pontjában tett figyelemfelhívást.
Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének ÚT/159/1/2013.
iktatószámú nyilatkozata szerint:
„Hivatkozott számú értesítésére, a tárgyi kutatási terv jóváhagyása ügyében a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(továbbiakban: Ket.) 15. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, mint ügyfél, az alábbiakat
nyilatkozom:
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény (továbbiakban: Kkt.) 36. § (1) bekezdése
alapján a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez (közút területén tervezett fúrások
elvégzéséhez) a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges, melyet a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft-nek (továbbiakban: igénybevételt kérő) kell beszereznie a
fúrások megkezdése előtt.
A Kkt. 37. § (1) bekezdése szerint a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért
igénybevételi díjat kell fizetni.
A Kkt. 36.§ (2) bekezdése szerint az igénybevételt kérő a közút nem közlekedési célú
igénybevételéhez való hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított feltételekkel
szemben a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely az igénybevételt engedélyezheti, illetőleg a
feltételeket módosíthatja.
A Kkt. 36. § (4) bekezdése alapján "Ha a közút kezelője a közút területének nem közlekedési célú
elfoglalásához történő hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról a külön jogszabályban
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kérelemben foglaltaknak megfelelően megadottnak kell tekinteni"
A Kkt. 37. § (2) bekezdése szerint "Ha a közutat nem közlekedési célból a kezelő hozzájárulása
nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe, a közlekedési hatóság
- a közút kezelőjének kérelme alapján - az igénybe vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a
hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom
biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá pótdíj fizetésére
kötelezi".” A Bányakapitányság ezen nyilatkozat figyelembevételével rendelkezett a rendelkező
rész 16. pontja szerint.
A Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága II-G-033/1749-2/2013
ügyiratszámú nyilatkozata szerint:
"Pécsi Bányakapitányság (7623 Pécs, József Attila u. 5.) hivatkozott számú megkeresésére
Radioaktív Hulladékokat kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u.
11.) kérelmére indult hazai nagy aktivitású radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek végleges
elhelyezésére szolgáló mélységi tároló telephelyének kijelölésére irányuló földtani kutatás I.
felszíni fázisának 2. szakaszára vonatkozó kutatási terv jóváhagyási eljárásához, az alábbi
tájékoztatást, nyilatkozatot teszem:
Mivel az érintett földrészletek közt erdőterültek találhatók, ezért fenti tevékenység során az
erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
(továbbiakban: Evt.) 77.§ d) pontja szerint azok rendeltetésszerű használatot akadályozó
igénybevételére kerül sor.
Felhívom kérelmezőt, hogy a kutatás megkezdése előtt legalább 30 nappal az érintett
erdőterületeken kérelmezze az erdők rendeltetésszerű használatot akadályozó/időleges
igénybevételét Hivatalomnál! Az Evt. 79.§ (3) bekezdése szerint a kérelemhez csatolni kell a
tulajdonos(ok) hozzájárulását, vagy az igénybevétel céljára vonatkozó, más jogcímen fennálló
rendelkezési jogot igazoló okiratot.
Indoklás: Radioaktív Hulladékokat kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmére indított Bodai
agyagkő formáció földtani kutatási tervének jóváhagyása ügyében Pécsi Bányakapitányság
hivatkozott számú ügyiratában értesítette Hivatalomat eljárás megindításáról a 2004. évi CXL
törvény 29. §. alapján.
A Bodai agyagkő formáció földtani kutatása című kutatási tervet áttanulmányoztam, és
megállapítottam, hogy a tervezett kutatási tevékenység erdőterületeket is érint, melyekre
vonatkozóan igénybevételi engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges:
- mélyfúrás/sekélyfúrás létesítésével érintett ingatlanok: Boda 020 hrsz., Bükkösd 0238, 099/5
hrsz., Ibafa 066 a hrsz. (vadföld).
- a felszín megbontásával nem járó, geofizikai mérésekkel (geoelektromos mérések,
mérnökgeofizikai szondázás) és vízföldtani reambulációval érintett erdőterületek Tormás,
Bakonya, Kővágótőttős, Bükkösd, Boda, Cserdi, Dinnyeberki, Helesfa, Hetvehely, Okorvölgy,
Ibafa és Szentlőrinc területén.
Az Evt. 77.§ d) pontja szerinti erdő igénybevételének minősül az erdő termelésből való
kivonásával nem járó, de annak rendeltetésszerű használatát időlegesen vagy tartósan
akadályozó létesítmény elhelyezése vagy tevékenység gyakorlása, így különösen: villamos
vezeték, gázvezeték, távközlő- vagy más közművezeték, sí- és egyéb sportpálya létesítése és
fenntartása.
Nyilatkozatomat a Ket. 51. § alapján tettem.
Hatóságom hatáskörét és illetékességét a 328/2010 (XI1.27.) Kormányrendelet állapítja meg.” A
Bányakapitányság ezen nyilatkozat figyelembevételével rendelkezett a rendelkező rész 15.
pontja szerint.

PBK/303-52/2013
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iktatószámon kiadott álláspontja szerint:
„Tárgyi ügyben eljárás megindításáról értesítette a Dél-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget (továbbiakban: Felügyelőség).
A nagy aktivitású radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek végleges elhelyezésére szolgáló
mélységi tároló telephelyének kijelölésére irányuló földtani kutatás felszíni kutatási fázis 2.
szakaszára vonatkozó kutatási terv jóváhagyására irányuló közigazgatási hatósági eljárás
kapcsán az álláspontunk az alábbi.
A tervezett földtani kutatás érinti a 4/2009. (IV.10.) KvVM rendelettel létesített Nyugat-Mecsek
Tájvédelmi Körzetet, továbbá az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendeletben kihirdetett Zselic
(HUDD10013) különleges madárvédelmi, és a Dél-Zselic (HUDD20004) kiemelt jelentőségű
természet-megőrzési területet (továbbiakban: Natura 2000 területet), valamint a helyi jelentőségű
Gyűrűfű Természetvédelmi Területet.
A tervezett földtani kutatás terepi tevékenységei közül az Ib-4A jelű mélyfúrás, és az Me-106/1
szeizmikus szelvény érinti a Natura 2000 területet.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 117 pontja alapján az Ib-4A jelű mélyfúrás
előzetes vizsgálat köteles tevékenység.
A Natura 2000 területet érintő szeizmikus szelvényezés (Me-106/1) vonatkozásában az európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.)
Kormányrendelet szerinti hatásbecslési dokumentációt kell a Felügyelőségre benyújtani.” A
Bányakapitányság ezen nyilatkozat alapján a rendelkező rész 17.1 pontjában tett
figyelemfelhívást.
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala BA04D/EO/308-2/2013 ügyiratszámon az alábbi nyilatkozatot tette:
A Radioaktív Hulladékot Kezelő Közhasznú Nonprofít Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u.
11.) kérelmező által előterjesztett hazai nagy aktivitású radioaktív hulladékok és kiégett
fűtőelemek végleges elhelyezésére szolgáló mélységi tároló telephelyének kijelölésére irányuló
földtani kutatás I. felszíni fázisának 2. szakaszára vonatkozó kutatási tervében -többek közöttBakonya Község külterületén fekvő 055 helyrajzi számú területet érintő BAF kutatás tervezett
fúráshelyet.
A KÖH nyilvántartása szerint az érintett ingatlan két régészeti lelőhely területét érinti.
A 20071 KÖH azonosító számon nyilvántartott Bakonya-Csucsai-dűlő nevű régészeti lelőhely
jellege alapján római kori villagazdaság. A régészeti lelőhelyen belül a 054/3, 054/4 és 062/88
helyrajzi számú ingatlanok területe az 1/2009. (1. 23.) OKM rendelettel fokozottan védett
régészeti lelőhelyként van nyilvántartva.
A 44322 KÖH azonosítószámú, Bakonya-Sűrűi-dűlő nevű régészeti lelőhely területén belül a
054/4 helyrajzi számú ingatlan a fenti, fokozottan védett régészeti lelőhely részét képezi.
A rendelkezésünkre álló dokumentáció szerint a BAF-1 (EOV Y: 573 910; EOV X: 80650) és
BAF-1A (EOV Y: 573930; EOV X:80640) nevű fúráshelyek effektíve nem érintik a jelenlegi
ismereteink szerinti kiterjedésű régészeti lelőhelyeket, de az adatbázisban az ingatlan kiterjedése
miatt a Bakonya külterület 055 helyrajzi számú terület régészeti lelőhelyként van nyilvántartva.
A fokozottan védett régészeti lelőhely közelsége, valamint a terület fokozott régészeti
érintettsége miatt kérjük a későbbi tervezések során a fentiek figyelembe vételét.
Felhívom a figyelmet arra, hogy azt, aki a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény (Kötv.) erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökség elemeit jogellenesen
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- 12 megsemmisíti, vagy megrongálja, illetve a védett kulturális örökségi elemet kötelezettségének
elmulasztásával veszélyezteti (bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget) örökségvédelmi
bírsággal kell sújtani, a Kötv. 82. § (1) és (2) bekezdése alapján.
Nyilatkozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (Ket.) 15.§ (4) és (6) bekezdése, valamint a Ket. 51.§ (1) bekezdése
alapján adtam meg.” A Bányakapitányság ezen nyilatkozat alapján a rendelkező rész 17.2
pontjában tett figyelemfelhívást.
A Pécsi Bányakapitányság a rendelkező rész 2-4. pontjaiban tett megállapításokat a benyújtott
kutatási tervdokumentáció alapján rögzítette.
A Pécsi Bányakapitányság
 a rendelkező rész 1. pontja esetében a Ket. 126. §-a,
 a rendelkező rész 3. pontjában a kérelemben foglalt időütemezést alapulvéve,
 a rendelkező rész 5. pontja esetében az Engedélyes PA/0169-003/2013 iktatószámú
levelében tett nyilatkozata,
 a rendelkező rész 6. pontja esetében az IKIM rendelet 10. § (2) f) és g) pontjai,
 a rendelkező rész 7. pontja esetében a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos
építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.)
Kormányrendelet (Rendelet),
 a rendelkező rész 8. pontja esetében a Rendelet 33. § (1) és (2) bekezdése és 3.
mellékletének 1.2 pontja valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény
9. § (1) bekezdése,
 a rendelkező rész 9. pontjában a kutatási tevékenységgel érintett területek tájrendezésének
elvégzése és annak visszaellenőrizhetősége érdekében,
 a rendelkező rész 10. pontjában a Rendelet 33. §(2) és (3) bekezdése, valamint 3.
mellékletének 1.3 pontja,
 a rendelkező rész 11. pontjában a Rendelet 33. §(2) bekezdése és 3. mellékletének 1.3 pontja
alapján,
 a rendelkező rész 12. pontjában a felszínmegbontással nem járó kutatási tevékenységgel
kapcsolatos ingatlantulajdonosi érdeksérelmek kezelése érdekében,
 a rendelkező rész 13. pontjában a földtani kutatási területtel részbeni átfedésben levő
ásványi nyersanyag kutatási területen végzendő kutatási tevékenység összehangolása,
egymást zavaró hatásának csökkentése érdekében,
 a rendelkező rész 14. pontja esetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII.
törvény 31.§ (4) bekezdése,
 a rendelkező rész 15. pontja esetében a Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatóságának II-G-033/1749-2/2013 ügyiratszámú nyilatkozata,
 a rendelkező rész 16. pontjában a Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelőségének ÚT/159/1/2013. iktatószámú nyilatkozata
alapján határozott.
A Pécsi Bányakapitányság figyelemfelhívását
 a rendelkező rész 17.1 pontjában a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség 4845-2/2013 iktatószámon kiadott álláspontja,
 a rendelkező rész 17.2 pontjában a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala BA-04D/EO/308-2/2013 ügyiratszámú nyilatkozata,
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- 13  a rendelkező rész 17.3 pontjában Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatala
10.018/2013 ügyiratszámú levele
alapján tette meg.
A Bányakapitányság felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a jelen határozatban foglalt
feltételek teljesítésének elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 134. § (1) bekezdés d) pontja, illetve a 61. § (1) és (2)
bekezdései alapján 1.000.000,- Ft-ig terjedő összegű eljárási bírságot szabhat ki végrehajtási
kényszerítő eszközként.
A kérelemre indult eljárásban a Bányakapitányság az IKIM rendeletben meghatározott
feltételek és előírások figyelembe vételével, az IKIM rendelet 5.§ -ban és 14. § (3) bekezdésében
valamint a 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. § (4) bekezdésében megfogalmazott
hatáskörében eljárva, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A Pécsi Bányakapitányság illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló
267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése és a rendelet 1. mellékletében határozza
meg.
A Ket. 72. § (1) bek. ee) pontja alapján az ügyintézési határidő leteltének napja: (figyelemmel
az utolsó eseti gondnokot kijelölő határozat beérkezésének időpontjára): 2013. május 31.
A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdésének
da) pontjában foglaltaknak megfelelően, a Ket. 98., 99. és 102. §-ai szerint biztosította, a
fellebbezés illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján
állapította meg.
Pécs, 2013. május 28.

dr. Riedl István
bányakapitány

PBK/303-52/2013

- 14 Kapják:
Hivatali kapun keresztül:
1. Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 7671 Bicsérd, Alkotmány tér 3.
2. Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 7936 Szentlászló, Rákóczi u. 27.
3. Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
4. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 7391 Mindszentgodisa, Kossuth L.
u. 70.
5. Orfűi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 7677 Orfű, Széchenyi tér 1.
6. Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatala 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
7. Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség 7630 Pécs, Hengermalom utca 2.
8. Baranya Megyei Kormányhivatal Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság 7633 Pécs, Lázár
Vilmos u. 12.
9. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 7601 Pécs, Pf.:
412.
10. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1437
Budapest, Pf. 839.
11. Baranya Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság 7634 Pécs, Kodó dűlő
1.
12. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 1387 Budapest, Pf. 30.
Postai úton:
1. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 7031 Paks, Pf. 12.
2. Kővágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 7634 Kővágószőlős, Rákóczi u. 34.
3. Pécsi Járási Építésügyi és Baranya Megyei Örökségvédelmi Hivatal Pécs, 7621 Rákóczi út
30.
4. Dr. Sándor Bernadette Ügyvéd, 2510 Dorog, Bécsi út 76. (Kárász Gyula ismeretlen örököse
képviseletére kirendelt eseti gondnok)
5. Dr. Madarassy Miklós Ügyvéd, 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 9. (Szabó Sándorné ismeretlen
örököse képviseletére kirendelt eseti gondnok)
6. Mikéné Dr. Csokona Csilla Ügyvéd, 7940 Szentlőrinc, Ifjúság utca 14. (Horváth Sándorné
Mihály Ferencné ismeretlen ügyfelek, Csike Ferencné Kárászi János Kesztyűs György
ismeretlen örökösei képviseletére kirendelt eseti gondnok)
7. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal igazgatója 1885 Budapest, Pf.: 25.
8. Irattár

Jogerőre emelkedés után:
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben).
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