MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZBK/2322-11/2013.
ügyintéző: Szabó Miklós
: (06-56) 512-331
: (06-56) 512-337
E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu
Tárgy: „Kerekegyháza II.-homok” védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési MÜT kérelem
„G” Fivérek Kft.
6041 Kerekegyháza
Dózsa György u. 133.
Jogerőssé vált: 2014. január 18-án
HATÁROZAT
A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a „G” Fivérek Kft. (6041
Kerekegyháza, Dózsa György u. 133.; továbbiakban: Bányavállalkozó) által benyújtott kérelemre indult eljárásában a „Kerekegyháza II.-homok” védnevű bányatelek tekintetében, a
tervtérképen lehatárolt bányaüzemre szóló kitermelési műszaki üzemi terv (MÜT) kérelmét és
mellékleteit felülvizsgálta, és
jóváhagyja,
a következő feltételekkel:
1./ A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): 2017. december 31.
2./ Engedélyezett termelés:
2.1. Kitermelhető ásványi nyersanyag: homok (kód: 1453)
2.2. Kitermelésre tervezett ásványi nyersanyag (homok) mennyisége:
2014. évben:
2015. évben:
2016. évben:
2017. évben:

xxxx m3
xxxx m3
xxxx m3
xxxx m3
: (06-56) 512-319
: (06-56) 512-337

5000 Szolnok, Hősök tere 6.
: 5001 Szolnok, Pf.: 164.
E-mail: szbk@mbfh.hu

SZBK/2322-11/2013.

3./ A Bányakapitányság termelvény-veszteséget nem engedélyez.
4./ A kitermelési tevékenységgel a Kerekegyháza 0115/87 hrsz.-ú terület vehető igénybe, a
tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig.
5./ Rendelkezés a biztosítékról:
5.1. A Bányakapitányság a Bányavállalkozó biztosítékadását, az xxxx Ft összegű banki
óvadékot továbbra is elfogadja.
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 53611-4-2/2013. számon a műszaki üzemi terv jóváhagyásához a következő feltételekkel járult hozzá:
Víz- és talajvédelmi szempontból:
7.1.1. A tevékenységgel nem okozhatják a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló
jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben és felszín alatti vízben.
7.1.2. A tevékenységet a felszín alatti víz és földtani közeg, ill. a felszíni vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni, a bányába telepített gépek üzemeltetésekor a biztonsági előírásokat be kell tartani.
7.1.3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység
végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez
vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
7.1.4. A bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a kitermelés végzése során a
bányagödörbe hulladékot ne rakjanak le, szennyvizet ne ürítsenek le, valamint olyan tevékenységet, mely a felszín alatti vízkészleteket veszélyeztetheti, ne folytassanak.
7.1.5. Környezetszennyezéssel járó havária esetén a felügyelőséget azonnal értesíteni
kell.
7.1.6. A környezet igénybevételét és használatát úgy kell megszervezni és végezni,
hogy a vizek állapotára vonatkozó környezeti célkitűzések teljesüljenek.
7.1.7. A bányaműveléssel a maximális talajvíz szintjét nem érhetik el.
Zajvédelmi szempontból:
7.1.8. A kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyó határozat jogerőre emelkedésétől
számított 2 hónapon belül meg kell kérnie a felügyelőségtől a zajkibocsátási határértékeket a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerinti adatlapon.
Hulladékgazdálkodási szempontból:
7.1.9. A munkagépek szervizelése csak szakszervizben történhet, a bánya területén csak
a munkagépek napi szervizelése végezhető.
7.1.10. Az esetlegesen elcsöpögő kenőanyagot vagy üzemanyagot azonnal fel kell itatni,
és azt veszélyes hulladékként kell kezelni.
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7.1.11. A bánya területén történő üzemanyag feltöltés csak műszaki védelemmel ellátott
területen végezhető.
7.1.12. A keletkező hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni.
7.1.13. A hulladékot csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek, -szállítónak, gyűjtőnek, -közvetítőnek, vagy -kereskedőnek szabad átadni.
7.1.14. A tevékenység során keletkező inert hulladékok hulladéklerakóra nem vihetőek.
7.1.15. Amennyiben a kitermelt földet, és egyéb inert hulladékot nem a munkaterületen
deponálják, akkor az csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező telephelyen történhet.
7.1.16. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni
vagy hígítani.
7.1.17. A keletkező hulladékokról a vonatkozó jogszabály szerinti nyilvántartást kell
vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell felügyelőségünk felé
teljesíteni.
Levegővédelmi szempontból:
7.1.18. Száraz időszakban, szükség szerinti mértékben a szállítási földutat a porképződés minimalizálása érdekében locsolni kell. A földúton a gépjárművek csak olyan sebességgel közlekedhetnek, hogy a porképződés a minimális legyen.
7.1.19. A szállításban csak érvényes környezetvédelmi felülvizsgálattal rendelkező gépjármű vehet részt.
7.1.20. A bányavállalkozónak saját szabályzatban kell rögzítenie, hogy a homok szállítása csak lefedett járművel történhet. A szabályzatnak tartalmaznia kell a felelős személy nevét.
Természetvédelmi szempontból:
7.1.21. Védett és fokozottan védett madárfajok megtelepedésének elkerülésére a bányászni kívánt területeken április-május hónapban a bányászati tevékenységet folyamatosan folytatni kell, vagy a madarak távol tartásáról gondoskodni kell (például a későbbiekben bányászni kívánt partfalak hálós takarásával vagy ferde rézsűs letermeléssel).
Megoldás lehet a madarak fészkelésére alkalmas (függőleges), de bányászati tevékenységgel nem érintendő partfalak abból a célból történő kialakítása, hogy a madarak a bányászati tevékenységtől nem érintett falszakaszokon telepedjenek meg.
7.1.22. Amennyiben a bányatelek területén védett vagy fokozottan védett madárfajok telepednek meg, úgy a fészket tartalmazó falszakaszokon, valamint azok 10 m-es körzetében április 15. és augusztus 20. közötti időszakban mindennemű bányászati tevékenységet szüneteltetni kell. Az érintett partfal pillérként való meghagyása szükséges, olyan
szélességben, amely biztosítja a madarak fészkelését (min. 10 m). A lakott partfalak 10
méteres körzetében az emberi jelenlétet mellőzni kell a madarak költése zavartalanságának biztosítása érdekében.
7.1.23. Ha a bányatelek területén védett, vagy fokozottan védett élő szervezetek telepednek meg, azt haladéktalanul jelenteni kell Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és
az ATI-KTVF felé.
7.1.24. A letermelt részek tájrendezését folyamatosan, a termelés előrehaladásával egyidejűleg kell végezni.
7.1.25. A már tájrendezett területek, humuszdepók gyomosodását meg kell akadályozni.
7.1.26. A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44.§
(9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető
végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet. A jogorvoslati eljárásban a jogorvoslat díja
a befizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a (14.000 Ft).
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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. szeptember 05-én a „Kerekegyháza II.-homok” védnevű bányatelek
tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre 2013-2017. évekre szóló kitermelési műszaki üzemi tervet nyújtott be.
A Bányakapitányság a kérelmet a bányászatról szóló 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 a kérelem hiányos. A Bányakapitányság a hiányosság pótlására végzést bocsátott ki.
A Bányavállalkozó az előírt hiánypótlást teljesítette, így a kérelem bányászati szempontból engedélyezhető volt.
A MÜT végrehajtása során igénybevételre tervezett ingatlan igénybevételi ütemezése összhangban van a jóváhagyott ütemtervvel, ezért e körben rendelkezni nem kellett.
A Kerekegyháza 0115/87 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában a Kecskeméti Körzeti Földhivatal
11611/6/2008. számú határozatával 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
(53611-4-2/2013.) a rendelkező rész 7.1.1-7.1.26. pontjaiban érvényesített állásfoglalását a következőkkel indokolta: „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság
(5000 Szolnok, Hősök tere 6.) fenti számú, 2013. szeptember 20. napján érkezett megkeresésében a felügyelőségünk állásfoglalását kérte a „G” Fivérek Kft. (6041 Kerekegyháza, Dózsa
György u. 133.) Kerekegyháza, 0115/87 hrsz-ú, II. homokbánya telek területén üzemelő külfejtéses bányaüzem 2013-2017. évekre vonatkozó Kitermelési Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása
tárgyában.
A felügyelőségre benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy az hiányos, ezért a
53611-4-1/2013. számon hiánypótlásra hívtam fel az ügyfelet. A 2013. november 29-én érkezett hiánypótlási dokumentáció és a korábban benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a rendelkező részben megadott előírások betartása mellett a tevékenység megfelel a
felügyelőség hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak, környezetvédelmi és vízgazdálkodási érdekeket nem sért.
Feltételeimet az alábbi, vonatkozó jogszabályok alapján írtam elő:
Víz- ás talajvédelmi szempontból:
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A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a
környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
b) megelőzze a környezetszennyezést;
c) kizárja a környezetkárosítást.
A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.)
KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 18. § (5) szerint a
környezet igénybevételét és használatát úgy kell megszervezni és végezni, hogy a vizek állapotára vonatkozó környezeti célkitűzések teljesüljenek.
Zajvédelmi szempontból:
A tevékenység hatásterületén van zajvédelmi szempontból védendő épület, ezért a 284/2007.
(X. 29.) Korm rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése értelmében a létesítmény zajkibocsátási határérték-kérelem benyújtására kötelezett.
Hulladékgazdálkodási szempontból:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv alapján:
 § (1) A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén
hulladékgazdálkodási engedély nélkül végezheti.
 (4) A hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire
az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – az ingatlanon,
telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal
vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.
 A hulladékbirtokos a 31. § (1) bekezdés és a (2) bekezdés b)-h) pontjai szerint gondoskodik
a hulladék kezeléséről.
 56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.
A tevékenység végzése során az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékra vonatkozóan a
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben előírtakat kell betartani.
A 440/2012. (XII.29.) Korm. Rendelet 3. § (1) A hulladék termelője, birtokosa, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során
képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékokról nyilvántartást vezet, az
adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabály alapján: [440/2012. (XII.29.) Korm. Rendelet 10 §.]
adatszolgáltatást teljesít.
Levegővédelmi szempontból:
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a szerint tilos a légszennyezés,
valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
A R. 26. § (2) bekezedés előírja, hogy „Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag
levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése,
fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.”
Természet- és tájvédelmi szempontból:
A tevékenység természetvédelmi oltalom alatt álló területet, illetve védett növény nyilvántartott
előfordulási helyét nem érinti, azonban a védett és fokozottan védett élő szervezetek élőhelyének védelme érdekében, valamint tájvédelmi szempontokból szükséges a táj- és természetvédelmi kikötések megtétele.
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A védett és fokozottan védett madárfajok védelmének biztosítása érdekében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 8. § (1); 9. § (1); 17. § (1); 42. § (1) és 43. § (1)
bekezdésében foglaltakat be kell tartani.
A tájrendezésre és tájvédelemre vonatkozó 24-25. előírást a Tvt. 7. § (2) c); f) pontja alapján
írtam elő.
Az ügyfél a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 6/A § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet VI. fejezet 8.2. pontja szerint a bányászati szakigazgatással kapcsolatos
eljárásban a felügyelőség szakhatósági közreműködéséért fizetendő 28.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette és azt igazolta.
A Ket. 33. § (1) bekezdése és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §
(1) bekezdése szerint a felügyelőség ügyintézési határideje a szakhatósági állásfoglalás kialakítására 30 nap.
A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra
irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. Az eljárásban (a 53611-4-1/2013. számon) hiánypótlási felhívást írtunk ki.
A kérelem 2013. szeptember 20-án érkezett a felügyelőségre, az ügyintézési határidő lejáratának napja: 2013. december 04. A felügyelőség szakhatóság állásfoglalását a fenti ügyintézési
határidőn belül adta ki, ezért a Ket 33/A § (1) bekezdése szerinti díj visszafizetési kötelezettség
nem merül fel.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárja ki. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 6/A. § (2)
bekezdése írja elő.
A felügyelőség a Ket. 78.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.
A Felügyelőség illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1.
sz. melléklet IV. 10. pontja állapítja meg.
Szakhatósági állásfoglalásomat a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján a hatályos jogszabályok figyelembevételével adtam ki.”
Szakhatóság megnevezése
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
igazgatója
Települési önkormányzat jegyzője

Megkeresés mellőzésének oka
Az eljárás tárgya nem meddőhányó vagy 40
m-nél magasabb építmény.
Az eljárás honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét nem
érinti.
Az eljárás helyi jelentőségű védett természeti
területet nem érint.

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. A Bányakapitányság a 2013-ban kitermelni tervezett mennyiséget és a
tervtérképen bejelölt területrész igénybevételét 2014-ben, a 2014-est 2015-ben, a 2015öst 2016-ban és a 2016-ost 2017-ben engedélyezi.
3. Bt. 27. § (4) bekezdés alapján, figyelemmel a Vhr. 13. § (3) bekezdés hc) pontja szerint a
Bányavállalkozó nem tervez termelvény-veszteséget.
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4. Bt. 27. § (4) bekezdés alapján, figyelemmel a Vhr. 13. § (2) bekezdésére, mivel a Bányavállalkozó az ingatlantulajdonosokkal 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.
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. december 20.

dr. Palicz András
bányakapitány
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Kapja tértivevénnyel:
1. „G” Fivérek, 6041 Kerekegyháza, Dózsa György u. 133.
2. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 6701 Szeged, Pf.: 1048.
3. Gödény Tibor Béla, xxxx
4. Furdán Ferenc, xxxx
5. Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
6. MBFH, (jogerőre emelkedést követően elektronikusan).
7. Irattár.

-7/7-

