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Tárgy: „Jánoshalma II.-homok” védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési
MÜT kérelem
BÁTERV Kft.
5700 Gyula
Kálvin u. 37.

Jogerőssé vált: 2013. október 29-én
HATÁROZAT

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a BÁTERV Kft. (5700 Gyula, Kálvin u. 37; továbbiakban: Bányavállalkozó) által benyújtott kérelemre indult eljárásában a
„Jánoshalma II.-homok” védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési műszaki üzemi terv (MÜT) kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta, és
jóváhagyja,
a következő feltételekkel:
1./ A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): 2018. április 30.
2./ Engedélyezett termelés:
2.1. Kitermelhető ásványi nyersanyag: homok (kód: 1453)
2.2. Kitermelésre tervezett ásványi nyersanyag (homok) mennyisége:
2013. évben:
2014. évben:
2015. évben:
2016. évben:
2017. évben:

xxxx m3
xxxx m3
xxxx m3
xxxx m3
xxxx m3
: (06-56) 512-319
: (06-56) 512-337
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3./ A Bányakapitányság termelvény-veszteséget nem engedélyez.
4./ A kitermelési tevékenységgel a Jánoshalma 0105/8 hrsz.-ú terület vehető igénybe, a tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig.
5./ Rendelkezés a biztosítékról:
5.1. Bányakapitányság a Bányavállalkozó által benyújtott tájrendezési költségtervet, az
abban szereplő xxxx Ft. biztosítéki összeggel elfogadja.
5.2. A Bányakapitányság a Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely óvadék, elfogadja. Bányavállalkozó a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá
válásától számított 30 napon belül köteles az óvadéki szerződést a bányafelügyelettel
megkötni és az óvadéki összeg letétbe helyezését igazoló okiratot a Bányakapitányságnak megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányakapitányság a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti.
6./ További Bányakapitánysági előírások:
6.1. A Bányavállalkozó köteles a bányatelek sarokpontjait jól látható, maradandó módon megjelölni.
7./ Szakhatósági előírás:
7.1. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 52056-5-1/2013. számon a műszaki üzemi terv jóváhagyásához a következő feltételekkel járult hozzá:
7.1.1. A bányászattal elért alapsík nem haladhatja meg a tervezett szintet (136,8 mBf.).
7.1.2. A leművelést a talajvízszint észlelés mélységében be kell fejezni, még akkor is, ha
az nem érte el az alapsíkot. Talajvízszint alá történő kotrás tilos!
7.1.3. A bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a kitermelés végzése során a
bányagödörbe hulladéklerakás, szennyvízleürítés, valamint olyan tevékenység, mely a
felszín alatti vízkészleteket veszélyeztetheti, ne történhessen.
7.1.4. A gépek üzemanyaggal történő ellátása során körültekintően kell eljárni, annak
érdekében, hogy a földtani közeg és a felszín alatti vizek ne szennyeződhessenek.
7.1.5. A tulajdonos a bányagödröt havi rendszerességgel köteles ellenőrizni. Az ellenőrzésen tapasztaltakról eseménynaplót kell vezetni.
7.1.6. A földtani közeg, a felszín alatti vízkészletek veszélyeztetése, szennyezése esetén
a kármentesítési munkák megkezdésével egyidejűleg, a felügyelőséget haladéktalanul
értesíteni kell.
7.1.7. A bányatelek területén gépjavítás, karbantartás nem végezhető, az csak engedélylyel rendelkező szakműhelyben végezhető el.
7.1.8. A bányatelek területén hulladék nem hagyható hátra.
7.1.9. Minden lehetséges műszaki eszközzel (őrzés, kitáblázás, kerítés) meg kell akadályozni azt, hogy a bánya területén illetéktelenek hulladékot helyezzenek el.
7.1.10. A kommunális hulladékot szabványos gyűjtőedényzetben kell gyűjteni, és azt
bizonylatolt módon engedélyes hulladékkezelőnek kell átadni.
7.1.11. A homokot lehetőleg talajnedves állapotban kell kitermelni és elszállítani.
7.1.12. A szállítójárműveket ponyvával kell lefedni a berakodás idejének kivételével.
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7.1.13. A szállítójárművek maximális sebességét a bányatelken belül és a földutakon
korlátozni kell.
7.1.14. A szállítási útvonalat úgy kell megtervezni, hogy az a lakóépületektől a lehető
legtávolabb legyen.
7.1.15. A szállítási útvonalat szükség esetén nedvesíteni kell.
7.1.16. Amennyiben a partfalban védett, vagy fokozottan védett madarak (pl. partifecske – Riparia riparia, gyurgyalag – Merops apiaster) telepednek meg, azt azonnal jelezni kell a felügyelőség, valamint a területileg illetékes természetvédelmi őr (Tamás
Ádám, tel.: 06/30/450-9227) felé, a munkálatokat pedig a természetvédelmi őr által lehatárolt és jegyzőkönyvben rögzített területrészen a fészkelési idő végeztéig (szeptember 30.) fel kell függeszteni.
7.1.17. A megtelepedett védett vagy fokozottan védett madarak zavarása, riasztása, elpusztítása, továbbá költőhelyeik lerombolása, károsítása tilos.
7.1.18. Védett és fokozottan védett madarak által elfoglalt falszakaszokon a tereprendezést fészkelési időn kívül (szeptember 1. és március 15. között) kell elvégezni, illetőleg
jelentős számú kolónia megtelepedése esetén a természetvédelmi őr által kijelölt és
jegyzőkönyvben rögzített falszakaszt vissza kell hagyni.
A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van
helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 43 000 Ft. A díj fizetésének megtörténtét a
fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A055 kódszámot is fel kell tüntetni.
INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó 2013. augusztus 06-án a „Jánoshalma II.-homok” védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre 2013-2017. évekre szóló kitermelési műszaki
üzemi tervet nyújtott be.
A Bányakapitányság a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 14. §-a alapján megvizsgálta és megállapította, hogy bányászati szempontból engedélyezhető volt.
A MÜT végrehajtása során igénybevételre tervezett ingatlanok igénybevételi ütemezése összhangban van a jóváhagyott ütemtervvel, ezért e körben rendelkezni nem kellett.
A Kiskunhalas Járási Földhivatal a Jánoshalma 0105/8 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan
10249/8/2013. számon engedélyezte a termőföld végleges más célú hasznosítását.
A Bányakapitányság az eljárásba szakhatóságot a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról
szóló 267/2006. Korm. rendelet (Rendelet) 4/A. § (2) bekezdés 3. számú melléklete szerint
vont be.
Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
(52056-5-1/2013.) a rendelkező rész 7.1.1-7.1.18. pontjaiban érvényesített állásfoglalását a következőkkel indokolta: „A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság
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SZBK/2121-3/2013. számú megkeresésében a felügyelőség szakhatósági állásfoglalását kérte a
BÁTERV Kft. (5700 Gyula, Kálvin u. 37.) bányavállalkozó ügyében a „Jánoshalma II.-homok”
védnevű bányatelek 2013-2017. évi kitermelési műszaki üzemi tervének engedélyezési eljárásában.
A rendelkezésre álló iratok alapján a felügyelőség az alábbiakat állapította meg:
Általánosságban:
A BÁTERV Bt. (5700 Gyula, Hétvezér u. 8) kérelmére a Dél-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Pécs) előzetes vizsgálati eljárást folytatott le a Jánoshalma, 0105/8 és 5199 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett homok bányászati tevékenységgel kapcsolatosan, melyet lezáró 8254-15/2007. számú határozatában megállapította, hogy a
tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs.
A Szolnoki Bányakapitányság SZBK/1362/19/2008 számú, 2008. június 3.-án kelt határozatával megállapított a „Jánoshalma II.-homok” védnevű bányatelek a Jánoshalma 0105/8 helyrajzi
számú ingatlanon helyezkedik el. A bányatelek megállapításához a felügyelőség 52056-11/2008. számú szakhatósági állásfoglalásban járult hozzá. A bányatelek megállapító határozatban a bányakapitányság a bányatelek területére vonatkozóan az eredeti állapotnak megfelelő
legelő terület kialakítása újrahasznosítási célt hagyta jóvá.
A 2008-2012. évekre kidolgozott kitermelési műszaki üzemi tervet a Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2467/19/2008. számú határozatával 2013. április 30.-ig hagyta jóvá. A jóváhagyó
határozat kiadásához a felügyelőség 52056-2-1/2008. számú szakhatósági állásfoglalásban járult hozzá. A 2008-2012. közötti időszakra betervezett xxxx m3/év kitermelés helyett a tervidőszakban mindössze xxxx m3 homokot termeltek ki (2013. évben). A bányatelek kitermelhető
homok készlete 2013.07.31-én xxxx m3, a kitermelhető egyéb nyersanyag készlete: xxxx m3
A 2013.-2017. közötti időszakban az alábbi készletek kitermelését tervezik:
Év
2013. év
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
Összesen:

Homok (m3)
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Egyéb nyersanyag (m3)
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Összesen (m3)
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

A kitermelés külfejtéses módszerrel, forgó-felsővázas kotróval, közvetlenül szállítójárműre
rakva történik.
Víz- és talajvédelem
A homokbánya területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletéhez kapcsolódó részletes érzékenységi térkép alapján a felszín alatti
víz állapota szempontjából érzékeny területi kategóriába tartozik, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.
18.) Korm. rendelet alapján kijelölt üzemelő-, illetve távlati vízbázis védőterületét nem érinti.
Állandó vízfolyás a bánya területén és annak közvetlen környezetében nem található.
A bányatelek fedőlapja: 149,3 mBf., alaplapja: 136,8 mBf. A haszonanyagot átlagosan 0,15 m
vastag humuszos fedőréteg borítja.
A területen a maximális talajvízszint: 135,82 mBf.
A homokkitermelést megelőzően eltávolított humuszos fedőréteget külön deponálják a határpillér területére, majd a fejtés előrehaladásával a már leművelt területekre terítik vissza.
A kitermelés déli irányba haladva a jelenlegi terepszinttől lefelé, 1-3 fejtési szintben történik
egészen az alaplapig (136,8 mBf).
A kitermelés szárazon, a maximális talajvízszint felett történik, ezáltal a területen bányató nem
keletkezik. A rekultivált szint 137,0 mBf lesz.
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A bányatelek területén ivóvíz és szennyvíz vezeték nincs. A külfejtésen foglalkoztatottak számára az alapvető szociális ellátás a bázistelepen biztosított. A bányatelek területén szennyvíz
nem keletkezik.
Hulladékgazdálkodás
A dokumentáció szerint a bányaüzemelés során kizárólag csak kommunális hulladék képződik,
melyet elkülönített módon gyűjtenek és engedélyes hulladékkezelőnek adnak át. A bányaművelésből eredendően bányászati hulladék sem keletkezik.
A bánya területén a gépek javítását, szervizelését nem végzik.
A gépek üzemanyaggal történő ellátását mobil töltőberendezéssel végzik.
A felügyelőség a képződő kommunális hulladék gyűjtésére és kezelésére előírást tett.
Levegőtisztaság védelem
A legközelebbi védendők 250 méteres távolságon kívül helyezkednek el. Az előzetes vizsgálati
dokumentációban megadott számítás szerint a hatásterület nagysága 245 méter. A kitermelt
homokot napi 25 fuvarral szállítják el.
Zaj- és rezgésvédelem
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 4. §-a jelöli ki az eljáró környezetvédelmi hatóságot, az első- és másodfokú hatósági
jogkört.
Üzemelés
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja és az 1. számú melléklet alapján, a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR ’08) szerinti
08 Egyéb bányászat tevékenység végzése (üzemi zajkibocsátás), a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügy.
A felügyelőség a helyszín, a technológia, valamint benyújtott dokumentáció alapján megállapította, hogy a bányatelek ingatlanán folytatni kívánt üzemi jellegű tevékenység zajkibocsátásával érintett környezet hatásterületén védendő terület, épület, vagy helyiség nem található, ezért
a zajkibocsátásra vonatkozóan kikötést nem tett.
Természet- és tájvédelem
A bányatelek védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, érzékeny természeti területnek, természeti területnek nem képezi részét, az védett vagy fokozottan védett természeti érték
előfordulási helyeként sem ismert.
Ugyanakkor a bányatelek területén kialakításra kerülő partfalakban védett és fokozottan védett
madarak (pl. parti fecskék – Riparia riparia, illetve gyurgyalagok – Merops apiaster) telepedhetnek meg, melyek védelméről a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben foglaltakkal összhangban gondoskodni kell.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) vonatkozó rendelkezése értelmében:
43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenővagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
Fenti indokok alapján a felügyelőség az esetleges megtelepedés esetére térben és időben korlátozta a munkálatok kivitelezhetőségét.
Mivel bányászati tevékenység eddig is folyt a területen, továbbá a bányatelek közvetlen környezetét mezőgazdasági területek és telepek alkotják, tehát érintetlen, vagy jelenlegi állapotában megőrizendő tájképi környezetről nem beszélhetünk, így a további üzemelésnek tájvédelmi
akadálya sincs.
A tereprendezésre vonatkozó előírást – az esetlegesen megtelepedett védett madárfajokra is tekintettel – a Tvt. alábbi rendelkezése alapján írta elő a felügyelőség:
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Tvt. 7. § (2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok
megóvása érdekében:
f) a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket;
Az eljárásban a felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 45/A § (2) bekezdése alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.
A felügyelőség hatáskörét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006.
(XII.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 12. pontja, illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet IV. 10. pontja állapítja meg.
Az ügyfél a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban: R.) alapján a
28.000-, Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizetette a felügyelőség számlájára.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a R. 1. számú melléklet VI. fejezet 8.2. pontja, a jogorvoslati eljárási díj mértékét a R. 6/A.§ (2) bekezdése alapján állapította meg a felügyelőség.
A felügyelőség szakhatósági állásfoglalását a Ket. 44.§ (6) bekezdése, 72.§ (1) bekezdése alapján hozta meg.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárja ki.
A felügyelőség a Ket. 78.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat felügyelőségnek történő megküldését.
A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.)
KöM rendelet szerint jelen szakhatósági állásfoglalást a felügyelőség hatósági nyilvántartásba
veszi.”
A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
1. Vhr. 14. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel arra, hogy a bányaüzem működtetéséhez
nem kell környezetvédelmi, illetve működési engedély.
2. Bt. 27. § (4) bekezdés alapján, figyelemmel arra, hogy nem volt mennyiségi korlátozás
előírva, mivel a bányaüzem működtetéséhez nem kell környezetvédelmi, illetve működési engedély.
3. Bt. 27. § (4) bekezdés alapján, figyelemmel a Vhr. 13. § (3) bekezdés hc) pontja szerint a
Bányavállalkozó nem tervez termelvény-veszteséget.
4. Bt. 27. § (4) bekezdés alapján, figyelemmel a Vhr. 13. § (2) bekezdésére, mivel a Bányavállalkozó az ingatlantulajdonossal kötött ügyvéd által ellenjegyzett megállapodást
mellékelte.
5. 5.1-5.2. A Bányakapitányság a Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (5)-(8) bekezdések figyelembevételével döntött.
6. 6.1. 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdés alapján.
Az igazgatási szolgáltatási díj a Bt. 43. § (9c) bekezdése alapján rendezett.
A fellebbezési jog a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.
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A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja és a Rendelet 3. § (2) és (4)
bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 2. § (2) bekezdése
és 1. melléklete állapítja meg.
Szolnok, 2013. október 01.

dr. Palicz András
bányakapitány

Melléklet: 1 pld. záradékolt terv (Bányavállalkozónak)
Kapja tértivevénnyel:
BÁTERV Kft., 5700 Gyula, Kálvin u. 37.
Juhász László, xxxx
Juhász Lászlóné, xxxx
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 6701 Szeged, Pf.: 1048.
5. MBFH, (jogerőre emelkedést követően elektronikusan)
6. Irattár
1.
2.
3.
4.
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