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HATÁROZAT

A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a DBKFöldgép Építési Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede utca 55.; a továbbiakban: Bányavállalkozó)
kérelmére, a bányászati jogosultságában álló „Kiskunlacháza XIII. – kavics” védnevű bányatelek
6627/2000. számú határozattal kijelölt, PE/V/1900-8/2016. számú határozattal módosított védőpilléreit
módosítja
az alábbiak szerint:
a 20 kV-os légvezeték É-i oldalán, a bányatelek határ Ny-i széle közelében, az 50527, 50528 és
50530 azonosító számú régészeti lelőhelyek védelmére kijelölt védőpillért törli, a 20 kV-os légvezeték
védőpillérének változatlanul hagyásával.
A tárgyi bányatelek 6627/2000. számú határozattal kijelölt határpillérei és a PE/V/1900-8/2016. számú
határozattal módosított, jelen változással nem érintett egyéb védőpillérei változatlanul megmaradnak.
A védőpillérek törlését és módosítását követően a pillérekben lekötött kavics ásványvagyon xxxx m3rel csökken, ezáltal a kitermelhető készlet ennyivel növekszik.
A megszűnt védőpillérek és a védelmet már nem igénylő területek együttes lefejtésére a következő
műszaki üzemi terv jóváhagyását követően kerülhet sor.
Az ásványvagyon változásnak, az Országos Ásványvagyon Nyilvántartásban történő átvezetését a
Bányavállalkozónak kell kezdeményeznie, a módosító határozat jogerőre emelését követően az
ásványvagyon változásjelentésben.
Örökségvédelmi előírások:
•

A meddőzést csak régészeti megfigyelés mellett lehet végezni.

•

A régészeti megfigyelést legalább 5 nappal a 496/2016. (XII. 28) Korm. rendelet 4. melléklete
szerinti tartalommal be kell jelenteni, annak elvégzését jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

•

A régészeti szakfeladatok elvégzésére a beruházónak a feltárásra jogosultsággal rendelkező
intézménnyel szerződést kell kötnie.

•

Amennyiben a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti bontómunkát
igényel, akkor a régészeti bontómunkát régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. A
régészeti bontómunka megkezdését a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálynál a 496/2016. (XII. 28) Korm.
rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal be kell jelenteni.
Bányafelügyeleti Főosztály
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Telefon: (06-1) 373-1800 Fax: (06-1) 373-1810
E-mail: banyafelugyelet@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

•

Amennyiben a lelőhely objektumsűrűsége vagy stratigráfiai viszonyai nem teszik lehetővé a
régészeti bontómunka keretében történő feltárást, úgy a további teendőkről megfigyelést
végző múzeum bejelentésére a hatóság helyszíni szemle alapján dönt.

•

Amennyiben a régészeti megfigyelés során a lelőhelynek olyan tulajdonságai válnak ismertté,
amelyek a tudományos ismereteket várhatóan érdemben vagy új információkkal gyarapítják,
akkor a lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkákkal érintett részén teljes felületű
feltárást kell végezni.

•

A fenti szakfeladatok elvégzésére a Ferenczy Múzeumi Centrum jogosult.

•

A szakfelügyeletekről szóló jegyzőkönyvet az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály részére
meg kell küldeni.

Az eljárás 40 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját a Bányavállalkozó megfizette.
Jelen döntés – fellebbezési hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön értesítés
nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt
kézbesítették. A jogerőre emelkedésről a Bányafelügyelet külön értesítést nem küld.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálatnak címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni.
Fellebbezés esetén a 10032000-01417179-00000000 számú számlára igazgatási szolgáltatási díjat
(20.000,- Ft) kell befizetni. A befizetésen az „A0440” kódszámot fel kell tüntetni. A befizetés igazolását
a fellebbezéshez csatolni kell.

INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó 2017. november 16-án kérelmet nyújtott be a „Kiskunlacháza XIII. - homok, kavics”
védnevű bányatelek pillérmódosítása ügyében.
A Bányafelügyelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (Ket.) 29. § értelmében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 43/A. §
(2a) bekezdése szerint 2017. október 13-án értesítette az érintett ügyfeleket az eljárás megindításáról.
Az eljárás ideje alatt a kiértesített ügyfelek nem éltek nyilatkozattételi jogukkal.
A Bt. végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 19. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján a védőpillért a bányavállalkozó kérelmére, vagy más hatóság kezdeményezésére az
érdekeltek meghallgatásával a bányafelügyelet jelöli ki, törli, engedélyezi módosítását, részleges vagy
teljes lefejtését.
A Bányafelügyelet PE/V/3056-4/2017. számú, 2017.november 28-án E-mail útján kézbesített,
szakkérdés vizsgálatára irányuló megkeresésére a mai napig nem érkezett válasz a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálytól (a
továbbiakban Örökségvédelem).
A Bányavállalkozó kérelméhez mellékelte az Örökségvédelem PE-06/OR/2026-2/2017. számú
szakvéleményét, amelynek előírásait a Bányafelügyelet a rendelkező részben érvényesítette. A
kikötéseket az Örökségvédelem az alábbiak szerint indokolta:
„Tárgyi

pillérmódosítással

érintett

területen

a

közhiteles

nyilvántartásban

az

50527

(,‚Kiskunlacháza - Áporkai vasúti megálló), a 50528 (,‚Kiskunlacháza — Áporkai vasúti megálló
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II.“), és az 50530 (,‚Kiskunlacháza — Áporkai vasúti megálló III.”) azonosítószámokon
nyilvántartott régészeti lelőhelyek helyezkednek el.
A

területen

megvalósuló

pillérmódosítás

örökségvédelmi

hatásainak

vizsgálataként

örökségvédelmi hatástanulmány készült. Az örökségvédelmi hatástanulmány szerint a felszínen
mutatkozó leletek hiánya, és a geofizikai kutatás negatív eredménye alapján elégséges a
beavatkozással érintett területen a régészeti megfigyeléssel biztosítani a régészeti örökségi
elemek védelmét.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.). 22. § (1)
bekezdés értelmében a nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházáshoz kapcsolódó
földmunkával érintett részén az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerekkel megelőző
(régészeti megfigyelés, próba-, és teljes felületű) feltárást kell végezni. A Kötv. 22. § (3)
bekezdés a) pontja értelmében, a megelőző feltárás keretében, régészeti megfigyelést kell
előírni, ha a tervezett tevékenység nem, vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott
régészeti lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit, valamint, ha a régészeti örökség elemeinek
előfordulása szórványos. A földmunkák közben végzendő régészeti megfigyelés (Kötv. 7. § 36.
pont) célja a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő folyamatos
figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és dokumentálása. A
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szabályozza a régészeti megfigyelés keretében végzett
régészeti bontómunkát. A régészeti bontómunka megkezdését hivatalomnak be kell jelenteni. A
régészeti szakfeladatok elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a
gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeumként a Ferenczy Múzeumi Centrum
(Régészeti Titkárság, 2100 Gödöllő, Kiss. J. u. 2.) jogosult. Tekintettel a régészeti érintettségre
a régészeti megfigyelést a Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja alapján írtam elő.
A régészeti megfigyelés (Kötv. 7. § 36. pont) célja a beruházás földmunkájának régész által a
helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése szükség esetén a régészeti bontómunka
elvégzése és dokumentálása.”
Az ásványvagyon változásnak az Országos Ásványvagyon Nyilvántartásban történő átvezetését a Bt.
25. § (2) bekezdés b) pontja állapítja meg.
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási
díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM
rendelet 1 § (1) bekezdése és 1. számú melléklete tartalmazza.
A Bányafelügyelet a jogszabályi feltételeket kielégítő kérelmet elbírálva, a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott.
Ezen határozat nem mentesíti a Bányavállalkozót egyéb jogszabályokban előírt hatósági engedélyek
beszerzése alól.
A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. §
(1) bekezdése állapítja meg. Fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a
78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése írja elő.
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A Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) bekezdése, illetékességét a Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete
állapítja meg.
Budapest, 2018. január 3.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Pályi György
bányakapitány

A Bányafelügyelet döntését az alábbiakkal közli postai kézbesítés útján tértivevénnyel:
1.
2.
3.

DBK-Földgép Építő Kft. 1061 Budapest, Paulay Ede utca 55.
Jancsó Katalin, xxxx
ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74.

E-mail útján:
4.

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály nagy.gabor2@pest.gov.hu

5.

Irattár
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