MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Ikt. szám: SZBK/702-9/2014.
Ügyintéző: Szeifert Konrád
: 06-56-512-314
: 06-56-512-337
E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Jogerős: 2014. 06. 11.

Tárgy: Bányatelek módosítás

Frühwald Beton és Építőanyaggyártó Kft.
5600 Békéscsaba
Berényi út 136/1.

HATÁROZAT
A Szolnoki Bányakapitányság a Frühwald Beton és Építőanyaggyártó Kft.,
bányavállalkozó (5600 Békéscsaba, Berényi út 136/1., adószáma: 11042349-2-04) által
benyújtott kérelemre a Kevermes I.- homok védnevű bányatelket
módosítja (bővíti)
a következők szerint:
1./ A bányatelek:
1. 1. védneve:
Kevermes I.- homok
1. 2. ásványi nyersanyaga: csoport: homok, alcsoport: homok, kódja: 1453,
besorolása: haszonanyag,
1. 3. alkalmazni tervezett bányaművelési technológia: külfejtés.
2./ A bányatelek jogosítottjának:
2. 1. neve:
2. 2. székhelye:

Frühwald Beton és Építőanyaggyártó Kft.
5600 Békéscsaba, Berényi út 136/1.

3./ A bányatelek:
3. 1. földrajzi helye:

- Békés megye,
- Kevermes 0138/6, 0138/10 hrsz-ú külterületi ingatlanok.

: (06-56) 512320
: (06-56) 512337

5000 Szolnok, Hősök tere 6.
: 5001. Szolnok, Pf.: 164.
e-mail: szbk@mbfh.hu
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3. 2. határvonal töréspontjainak felszíni koordinátái EOV rendszerben:
Töréspont
sorszáma
1
2
3
4
5
6
7
8

Koordináták
Y (m)
813688,42
813747,29
813897,11
814031,53
814044,24
814230,96
814219,68
814015,88

3.3. fedőlapja:
alaplapja:

+ 98,70 mBf
+ 81,00 mBf

3.4. területe:

0,144810 km2 (14 ha 4810 m2)

X (m)
123619,03
123664,11
123779,46
123603,08
123612,77
123366,26
123356,20
123193,58

Z (mBf)
98,89
98,70
98,00
98,15
98,15
98,30
98,30
98,87

3.5. A bányatelek ásványi nyersanyagának mennyisége üzleti titoknak minősül,
melyet a határozat 1. számú melléklete tartalmaz.
4./ Védendő létesítmények:
A bányatelek területén belül védendő létesítmény, vízfolyás vagy természetvédelmi terület
nem található.
5./ Határ- és védőpillérek kijelölése a bányatelek területén és határvonalai mentén:
5.1. A bányatelek 1-2-3 határvonalai mentén a szomszédos 0139 hrsz-ú műút védelmére szakértő által meghatározott - 25 méteres védősáv és a produktív anyagra jellemző 30 fokos
határszög, 3 fokos határszög korrekció figyelembevételével, 27 fokos hajlású rézsű
alkalmazásával védő-, egyben határpillért jelöl ki a Bányakapitányság.
5.2. A bányatelek 6-7-8-1 határvonalai mentén a szomszédos területek védelmére - szakértő
által meghatározott - 5 méteres védősáv és a produktív anyagra jellemző 30 fokos határszög, 3
fokos határszög korrekció figyelembevételével, 27 fokos hajlású rézsű alkalmazásával
határpillért jelöl ki a Bányakapitányság.
5.3. A bányatelek 3-4-5-6 határvonalai mentén a Kevermes 0136/6 és 0136/5 hrsz-ú kivett
bányatóval (horgásztó) érintkezik, mely határvonalak mentén határpillér nem kerül
kijelölésre.
A határ- és védőpillérek méretezése a + 81,00 mBf alaplapra vonatkozik.
6./ Szakhatóságok:
6.1. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (21633-53/2014. sz.) a bányatelek megállapításához a következő feltételekkel járult hozzá:
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„Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság (5000 Szolnok, Hősök
tere 6.) 2014. március 24. napján érkezett, fenti hivatkozási számú megkeresésében,
felügyelőségünk szakhatósági állásfoglalását kérte a Frühwald Kft. (5600 Békéscsaba,
Berényi út 136/1.) kérelmére – Kevermes I. homok bányatelek módosítása (mélységi irányú
bővítés) – irányuló eljárásban.
A bányatelek módosításához – a kérelem részét képező dokumentáció alapján – felszíni- és
felszín alatti víz-, ill. földtani közeg-, környezet-, ill. táj- és természetvédelmi
vonatkozású szakhatósági hozzájárulásunkat megadjuk az alábbiak szerint:
Előírások:
Víz- és talajvédelem:
1. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű
környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és
kizárja a környezetkárosítást.
2. A bányatelek fektetésével érintett területen végzett bármely bányászati- és ahhoz
kapcsolódó tevékenység a felszíni- és felszín alatti vizek, ill. földtani közeg szennyezését
kizárva végezhető, különös tekintettel a felszín alatti ivóvíz készletekre, illetve azok
védőövezetére.
Hulladékgazdálkodás:
3. A munkagépek szervizelése csak szakszervizben történhet, a bánya területén csak a
munkagépek napi szervizelése végezhető.
4. Az esetlegesen elcsöpögő üzemanyagot azonnal fel kell itatni, és azt veszélyes
hulladékként kell kezelni.
5. A bánya területén történő üzemanyag feltöltés csak műszaki védelemmel ellátott területen
végezhető.
6. A keletkező hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni.
7. A hulladékot csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek, hulladék szállítónak,
hulladék gyűjtőnek, hulladék közvetítőnek, vagy hulladék kereskedőnek szabad átadni.
8. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
9. A keletkező hulladékokról a vonatkozó jogszabály szerinti nyilvántartást kell vezetni,
illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell felügyelőségünk felé teljesíteni.
Levegővédelem:
10. Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá
a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz
11. A tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező
anyag kibocsátásokat a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
12. A deponált anyagot a kiporzás elleni védelem érdekében locsolni szükséges.
13. A kitermelt homok szállítása csak lefedett járművel történhet.
14. 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.
15. A burkolt felületeket szükség szerint takarítani kell a felhordott szennyeződésektől (pl.
sár) a másodlagos porszennyezés megelőzése miatt.
Természet- és tájvédelem:
16. A felhagyás után fennmaradó bányató, annak vizes élőhelyként történő kialakítása ellen
kifogást nem emelünk.
17. A bővítést követően védett és fokozottan védett madárfajok megtelepedésének
elkerülésére a bányászni kívánt területeken április 15. és június 15. között napi
rendszerességgel a bányászati tevékenységet végezni kell, vagy a madarak távol tartásáról
gondoskodni kell, például a későbbiekben bányászni kívánt partfalak hálós takarásával.
Alternatív megoldásként javasolt a madarak fészkelésére alkalmas (függőleges, 1,5-2,5 m
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magas), de bányászati tevékenységgel nem érintendő partfalak abból a célból történő
kialakítása a bányászott szakaszoktól távol, hogy a madarak a bányászati tevékenységtől
nem érintett falszakaszokon telepedjenek meg.
18. Amennyiben a bányatelek területén védett vagy fokozottan védett madárfajok telepednek
meg, úgy a fészket tartalmazó falszakaszokon, valamint azok 10 m-es körzetében április
20. 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.
19. Védett fajok megtelepedése estén értesíteni kell a Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóságot.
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).”
7./ A Bányakapitányság a bányatelek területére vonatkozóan a sporthorgászat céljára is
alkalmas vizes élőhely újrahasznosítási célt hagyja jóvá.
8./ A Bányakapitányság a bányatelekkel lefedett ingatlanok bányászati célra történő
igénybevételére kidolgozott új ütemtervet elfogadja.
9./ A tájrendezési előtervnek megfelelően a bányászati tevékenységgel érintett külszíni
területet fokozatosan helyre kell állítani és ezzel újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni
vagy a természeti környezetbe illően kialakítani.
10./ A Bányakapitányság a Szolnoki Bányakapitányság 2159/9/2010. számú határozatában
foglaltakat törli.
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 50.000 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 A042 kódszámot is fel kell tüntetni.

INDOKOLÁS
A Bányakapitányság a Frühwald Beton és Építőanyaggyártó Kft. (Bányavállalkozó) 2014.
március 18-án benyújtott Kevermes I.- homok bányatelek módosítási kérelmére a rendelkező
részben foglaltak szerint határozott, mivel a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 26.
§ (1) bek. értelmében ásványi nyersanyagot feltárni és kitermelni, szénhidrogén felszín alatti
tárolására földtani szerkezetet hasznosítani a föld felszínének és mélyének e célra elhatárolt
részén (a továbbiakban: bányatelek) szabad. A kérelem a Kevermes I.- homok bányatelek
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mélységi irányú bővítésére irányul, az eredeti +89,50 mBf szinten megállapított alaplap
+81,00 mBf szintre történő módosítására. A Bányakapitányság a Kevermes I.- homok
bányatelket 5413/1996. számú határozatával állapította meg, majd SZBK/2159/9/2010. számú
határozatával módosította.
A mélységi irányú bővítéshez a megelőző kutatások adatait felhasználva a Bányavállalkozó
készletszámítási jelentését a Bányakapitányság SZBK/2117-2/2012. számú határozatával
fogadta el.
A bányatelek eredeti területére vonatkozóan az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10588-1-11/2012. számon adott ki
környezetvédelmi működési engedélyt 2022. augusztus 5-ig. A bányatelek módosítására
(bányatelek mélységi irányú bővítésére) az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 67.535-2-8/2013. számú határozatában (előzetes
vizsgálati eljárás alapján) kimondta, hogy a Kevermes I.- homok bányatelek mélységi
bővítése, illetve az azon végzett bányászati tevékenység nem okoz jelentős környezeti hatást,
ezért a tevékenységhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni.
A bányatelekkel másik bányatelek nem határos.
1./ A Bányakapitányság a kérelem elbírálása során megállapította, hogy a kérelmező a
kérelmét a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rend. (Vhr.) 11/A. § szerinti mellékletekkel és
tartalommal készítette el és terjesztette be.
A bányatelek területét képező ingatlanok nem a Bányavállalkozó tulajdonát képezik. A
Bányavállalkozó az ingatlan-tulajdonost előzetesen írásban tájékoztatta a bányatelek
módosítási szándékáról, a bányaműveletekkel érinteni tervezett ingatlanok bányászati célra
történő igénybevételének módjáról és várható időpontjáról, melyről a Bányakapitányság az
eljárás megindításakor szintén tájékoztatta az ingatlan-tulajdonost. Az ingatlan-tulajdonos a
bányatelekkel lefedni tervezett ingatlanok várható igénybevételi ütemtervével és az ingatlanok
használati, hasznosítási, illetve rendelkezési jogával kapcsolatos észrevételt nem tett az eljárás
során.
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke KO/18-1/2014. számon küldte meg
az alábbi ügyféli nyilatkozatát:
„A 2014. március 19-én kelt, hivatkozott számú végzésének megküldésével - a bányászatról
szóló 1993. évi XLVIII. törvény 44. § (1a) bekezdése alapján mint ügyfelet – értesítette a
Békés Megyei Önkormányzatot a Frühwald Beton és Építőanyaggyártó Kft. kérelmére indult,
a Kevermes I.- homok bányatelek módosítására (mélységi irányú bővítésére) vonatkozó
közigazgatási eljárás megindításáról.
A Békés Megyei Önkormányzat mint ügyfél képviseletében, a Békés megyei területrendezési
tervvel való összhang biztosítása érdekében, az alábbi nyilatkozatot teszem:
1. A végzéssel megküldött tájrendezési előtervben megadott EOV koordinátákkal
lehatárolt bányatelek területét érinti az Országos területrendezési tervben
megállapított, a megyei területrendezési tervben alkalmazott kiváló termőhelyi
adottságú szántóterület térségi övezet. Az övezetre vonatkozó szabályokat az Országos
területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 13/A. szakasza tartalmazza az
alábbiak szerint:
13/A. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt
terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás
alapján jelölhető ki.
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(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint
lehet.
2. A bányatelek területe az Országos területrendezési tervben megállapított országos
vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozik. Az övezetre vonatkozó szabályokat az
Országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 15. szakasza
tartalmazza az alábbiak szerint:
15. § (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz
övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe
történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében
rendelkezni kell.
(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki
kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az
építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
A 2. pont szerint országos vízminőség-védelmi terület övezetet és az övezetre vonatkozó, fent
idézett szabályokat, az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló
2013. évi CCXXIX. törvény (Mtv.) állapította meg. Az Mtv. hatálybalépése óta eltelt rövid
időszakban a megyei területrendezési terv módosítására még nem kerülhetett sor, így abban
ezen országos övezet alkalmazására még nem került sor.”
2./ Az eljárásban érintett szakhatóságok bevonásának és közreműködésének feltételét,
valamint a szakkérdést, melyben az egyes szakhatóságoknak nyilatkoznia kell, a 267/2006.
(XII. 20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
A bányatelek módosítási kérelmet a Bányakapitányság megküldte a bányászati szakigazgatási
eljárásban érintett szakhatóságnak:
- az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a rendelkező
részben érvényesített állásfoglalását a következőkkel indokolta:
„Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság (5000 Szolnok, Hősök
tere 6.) 2014. március 24. napján érkezett, fenti hivatkozási számú megkeresésében,
felügyelőségünk szakhatósági állásfoglalását kérte a Frühwald Kft. (5600 Békéscsaba,
Berényi út 136/1.) kérelmére – Kevermes I. homok bányatelek módosítása (mélységi irányú
bővítés) – irányuló eljárásban.
Tárgyi beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 19. pontja
(egyéb bányászat méretmegkötés nélkül) alá sorolható, azaz előzetes vizsgálat köteles
tevékenység.
Fentiek alapján az ügyfél – a jelenlegi eljárás tárgyát képező beruházás vonatkozásában –
előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kezdeményezte felügyelőségünkön. Az előzetes
vizsgálati eljárás lezárult, a felügyelőség az eljárást lezáró 67535-2-8/2013. számú
határozatában megállapította, hogy a tervezett tevékenység nem okoz jelentős környezeti
hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot
végezni.
Engedélyes – saját-, ill. a környékben tervezett beruházások okán fokozódó nyersanyagigény
biztonságos kielégítése érdekében – a meglévő külfejtéses homokbánya mélységi irányú
bővítését tervezi. A haszonanyag kitermelés külszíni fejtéssel történik nedves (zagyszivattyús)
technológiával. A bányabővítés eredményeként a külfejtés területén 13 hektáros bányató
alakul ki, melyet a talajvíz 14-15 méter mélyen tölt fel vízzel. Fokozott elővigyázatosságot
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igényel a bányaművelés során, ill. a bánya felhagyását követően a tó- és a talajvízszennyeződés megakadályozása.
Bányatelek főbb jellemzői:
A kitermelés helye (nem változik):
Kevermes, 0138/10 és 0138/6 hrsz.
A bányatelek területe (nem változik):
0,144810 km2
A bányatelek fedőlapja (nem változik):
98,70 mBf
A bányatelek alaplapja (változik):
81,00 mBf
A bányatelek sarokpontjainak koordinátái (nem változik):
Sarokpont EOV X (m)
EOV Y (m)
1.
123619,03
813688,42
2.
123664,11
813747,29
3.
123779,46
813897,11
4.
123603,08
814031,53
5.
123612,77
814044,24
6.
123366,26
814230,96
7.
123356,20
814219,68
8.
123193,58
814015,88
A Felügyelőségre benyújtott dokumentáció alapján megállapítottuk, hogy a rendelkező
részben megadott előírások betartása mellett, a tervezett mélységi irányú bővítés megfelel a
Felügyelőség hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak.
Feltételeinket a felszíni- és felszín alatti víz, ill. földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.
A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.
A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó
köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.
A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
5. § (1) bekezdés alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen
halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni.
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rend. értelmében, Kevermes érzékeny besorolású.
A 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó
minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani
közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti
megőrzésével végezhető.
A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
határozza meg.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv alapján:
12. § (1) A hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében a hulladékbirtokos amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő
tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
(4) A hulladékbirtokos a saját ingatlanán, telephelyén, illetve az általa jogszerűen használt
ingatlanon, telephelyen képződött hulladékot az ingatlan területén, illetve a telephelyen - így
különösen a munkahelyi gyűjtőhelyen vagy az üzemi gyűjtőhelyen - hulladékgazdálkodási
engedély nélkül gyűjtheti.
31. § (1) A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről a) az általa üzemeltetett hulladékkezelő
létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,
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b) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása, c) a hulladék szállítónak d) a hulladék
gyűjtőnek, e) hulladék közvetítőnek történő átadása, f) kereskedőnek történő átadása útján
gondoskodik.
56. § (1) Tilos a veszélyes hulladékot a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül más
hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a veszélyes hulladékok kezeléséről szóló 98/2001.
(VI. 15.) Korm. rendeletben megadottak az irányadók.
A 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján 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, és a 10 §. szerint adatszolgáltatást teljesít.
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) bekezdés 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.”
Az érintett, Kevermes 0138/10 és 0138/6 hrsz. alatti ingatlanok védett természeti területnek,
Natura 2000 területnek nem részei, védett természeti érték előfordulási helyeként nem
ismertek.
A mezőgazdasági művelés alatt álló területeken jelenleg is bányászati tevékenységet
folytatnak, illetve már kialakult bányató található. A bánya telek mélységi irányú bővítése
kapcsán felügyelőségünkön előzetes vizsgálati eljárás folyt, mely során megállapításra került,
hogy a tervezett bővítés nem okoz jelentős környezeti hatást.
A tervezett munkálatok elvégzése a természetvédelmi célokkal csak akkor egyeztethetők
össze, ha azok nem ellentétesek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.)
7. § (1) bekezdésében foglaltakkal: „A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási
módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során
a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek
és egyedi tájértékeknek a megóvását!”
17. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak „(1) … a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok
biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és
területek kíméletével kell végezni. (2) A természeti területek hasznosítása során figyelemmel
kell lenni az élőhely típusára, jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai
sokféleség fenntartására.”
Továbbá a művelt homokbányákban rendszeresen védett (partifecske) és fokozottan védett
(gyurgyalag) madarak telepednek meg. A 2. és 3. pont előírásai ezen védett és fokozottan
védett madárfajok fészkelésének biztosítása, a Tvt. 43. §. (1) bekezdésében foglaltak
elkerülése érdekében tette a felügyelőség: „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása,
károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése,
lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”
A tervezett tevékenység vélhetően nem gyakorol jelentős hatást az élővilágra, az előírások
betartásával a bányászati tevékenység, továbbá a felhagyást követően a táj esztétikai és
funkcionális értékének megőrzése érdekében új vizes élőhelyként történő kialakítás természetés tájvédelmi érdeket nem sért.
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.
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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 Ket. 33. § (1) bekezdése és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
44. § (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.
A kérelem 2014. március 24. napján érkezett a felügyelőségre, melyet – a vonatkozó
jogszabályok értelmében – 15 nappal meghosszabbítottunk, ill. azzal párhuzamosan
tényállástisztázást kértünk.
Fentiek értelmében az ügyintézési határidő lejárati napja 2014. május 26.
A felügyelőség szakhatósági 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 felügyelőség a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat
megküldését.
A felügyelőség szakhatósági állásfoglalását a Ket. 44. § (6) bekezdése, 72. § (1) bekezdése
alapján hozta meg.
A felügyelőség hatáskörét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete,
illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. sz.
melléklet IV. 10. pontja állapítja meg.”
A Bányakapitányság a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében szereplő a
táblázatban feltüntetett szakhatóságokat a döntéshozatalhoz az alábbi fennálló feltételek miatt
nem vonta be:
Szakhatóság megnevezése:

Megkeresés mellőzésének oka:

megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága

a tevékenység erdőterületet nem érint

járási földhivatal

a tevékenység termőföldet nem érint

megyei kormányhivatal közlekedési
felügyelősége

a tevékenység egyéb országos közutat illetve helyi
közutat nem érint

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatal

a tevékenység egyéb víziközlekedési létesítményt
nem érint

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatal

a bővítés vasúti pályát, annak 100 m-es
környezetét nem érinti

Honvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője

a tevékenység nem érinti honvédelmi vagy katonai
célú létesítmény működési vagy védőterületét

megyei kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája

a bővítés régészeti lelőhelyet, régészeti
védőövezet területét,műemléki területet vagy
külön jogszabályban meghatározott műemléket
nem érint
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települési önkormányzat jegyzője

az építmény nem érint helyi jelentőségű védett
természeti területet

Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Országos
Tisztiorvosi Hivatala

az eljárás gyógyhelyet, ásvány-, gyógyvíz és
gyógyiszap lelőhelyet nem érint

3./ A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
1. 1.1. a Vhr. 12 § (2) bekezdés aa) pontja, 1.2. a Vhr. 12. § (2a) bekezdés és a12. § (2)
bekezdés b) pontja, valamint a Bt. 26/B. (3) bekezdés,
2. 2.1. és 2.2. a Vhr. 12 § (2) bekezdés ab) pontja,
3. 3.1. a Vhr. 12 § (2) bekezdés ac) pontja, 3.2., 3.2. és 3.3. a Vhr. 12 § (2) bekezdés ad)
pontja, 3.5. a Vhr. 12. § (2) b) pontja és a Bt. 26/B. (3) bekezdés,
4. a Vhr. 12. § (2) c pontja,
5. a Vhr. 12. § (2) c pontja, a Bt. 32. § (2) bekezdése és a Vhr. 19. § (1) bekezdése,
figyelemmel arra, hogy a pillérek kijelölése már a bányatelek megállapító, majd
módosító határozatban megtörtént,
6. a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdése, a 267/2006. (XII.20.) Korm.
rendelet 4/A. § (2) bekezdése és 3. számú melléklete,
7. a Vhr. 12. § (2) f pontja,
8. a Vhr. 12. § (2) g pontja,
9. a Vhr. 12. § (2) h pontja,
10. a Bt. 26. § (3) bekezdés, tekintettel arra, hogy a korábbi bányatelek határozatban
foglaltakhoz képest a bányatelek Módosításával (bővítéssel) a bányatelek alaplapja,
ásványvagyon készlete, pillérei megváltoztak.
4./ A Bányakapitányság az alábbiakra hívja fel a bányavállalkozó figyelmét:
a) a határozat nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól;
b) a bányavállalkozó a bányatelek megállapításától számított 5 éven belül köteles az
üzemszerű kitermelést megkezdeni. A bányavállalkozó egy bányatelekre vonatkozóan
legfeljebb egy alkalommal kérheti a bányafelügyelettől az üzemszerű kitermelés
megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel történő meghosszabbítását.
Meghosszabbítás esetén a bányavállalkozó térítést köteles fizetni;
c) a bányatelek megállapítása nem minősül a terület-igénybevétel megkezdésének;
d) a bányatelek megállapítása és az ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzése nem
változtatja meg a bányatelekkel lefedett felszíni ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és
használatát. Amennyiben a kérelmező bányászati célt szolgáló építményt vagy egyéb
műtárgyat kíván létesíteni a bányatelek határán belül, annak megkezdése előtt köteles
beszerezni a területileg illetékes építési hatóság engedélyét;
e) a tervezett bányászati tevékenység során a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme
érdekében - a földterületek bányászati célú ideiglenes vagy állandó jellegű igénybevétele, a
művelési ág megváltozása esetén - a bányavállalkozó köteles beszerezni az illetékes
földhivatal előzetes szakhatósági engedélyét, illetve indokolt esetben rendezni kell az
igénybevett terület használati jogát. A bányászati létesítmények elhelyezése során be kell
tartani az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet (OTÉK) előírásait, különös tekintettel a védőtávolságokra;
f) a bányászati tevékenységgel okozott károkat a bányavállalkozó köteles megtéríteni;
g) a bányavállalkozó a Bt. 26/B. § (1) bekezdésben foglalt határidőn belül kérheti a
bányafelügyelettől, hogy kezdeményezze az illetékes építésügyi hatóságnál a külfejtéses
művelésre megállapított bányatelek határai közt fekvő ingatlanra építési és telekalakítási
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tilalom elrendelését. Az ebből eredő károkat a bányavállalkozó az ingatlan tulajdonosának
(vagyonkezelőjének, használójának) köteles megtéríteni. Nem kérheti a bányavállalkozó az
építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését, ha a bányatelket az ingatlannyilvántartásba nem jegyezték be;
h) külfejtéses bányaművelésre szolgáló bányatelek megállapítását követően, de legkésőbb a
Bt. 26/A. § (3) bekezdésének c) és e) pontjaiban említett ütemtervben megjelölt időpont előtt
5 évvel, a bányavállalkozó jogosult a bányatelekkel lefedett ingatlanokra a vonatkozó
építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint építési és telekalakítási tilalom elrendelésének
kezdeményezését kérni a bányafelügyelettől. A határidő elmulasztása esetén a
bányavállalkozónak az építési tilalom kezdeményezésére vonatkozó jogai megszűnnek;
i) a feltárási, kitermelési és meddőhányó hasznosításai tevékenységet jóváhagyott műszaki
üzemi terv szerint kell végezni;
j) a bányatelek jogosultja a nyilvántartásban szereplő azonosító adatainak változásáról köteles
a bányakapitányságot értesíteni;
k) a tevékenységhez szükséges egyes létesítmények engedélyezése külön eljárás alá tartozik.
A Bányakapitányság az eljárása során a jogszabályban előírt ügyintézési határidőt betartotta.
A Bányavállalkozó befizetése és a Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási
díj rendezett.
A fellebbezési jog a 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) a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm.
rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a
267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.
Szolnok, 2014. május 21.
dr. Palicz András
bányakapitány
Kapják: (tértivevénnyel)
1. Frühwald Beton és Építőanyaggyártó Kft., 5600 Békéscsaba, Berényi út 136/1.
2. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 6701
Szeged, Pf: 1048.
3. Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, 5601 Békéscsaba, Árpád sor 18.
4. Fix Ungarn Kft., 5600 Békéscsaba, Berényi út 136/1.
Jogerőre emelkedést követően:
5. Frühwald Beton és Építőanyaggyártó Kft., 5600 Békéscsaba, Berényi út 136/1.
6. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (jogerőre emelkedést követően).
7. Irattár
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