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H A T Á R O Z A T
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a TRIBERG Építő Kft. (9200
Mosonmagyaróvár Alkotmány út 32. a továbbiakban: Bányavállalkozó) Tiszasüly 0134/6 hrsz-ú
ingatlant érintő gyógyiszap (Kódszáma: 1421) ásványi nyersanyag kutatására vonatkozó műszaki
üzemi tervét
jóv áh ag yj a
a következő feltételekkel:
1.

A Bányavállalkozó köteles az érintett ingatlan tulajdonosát (kezelőjét, használóját) legalább
nyolc nappal a kutatási tevékenység megkezdése előtt előzetesen értesíteni. A kutatást csak
olyan ingatlanon végezheti, amelyre igénybevételi jogosultságot szerzett.
A kutatással – az igénybevételi jogosultság megszerzését követően – igénybe vehető ingatlan
helyrajzi száma:
2

Tiszasüly 0134/6 hrsz.-ú ingatlan. A megkutatni tervezett terület nagysága: 0,15 km (15 ha
2

1024 m )
2.

A kutatásra engedélyezett időtartam a kutatási üzemi tervet jóváhagyó határozat jogerőssé és
végrehajthatóvá válásától számított 4 év.

3.

Engedélyezett kutatási tevékenység:
- Radio magnetellurikus (RMT) szelvényezés (Tervezett szelvényhossz: 150-400 m)
- Mérnökgeofizikai szondázás (MGSZ) 17 db
- Kutató magfúrás 9 db (20-22 m talpmélységben.)
- Anyagvizsgálatok

4.

A várható károk helyreállítására biztosítékként felajánlott xxxx Ft összeget és a biztosítékadás
módját (Bankgarancia) a Bányafelügyelet elfogadta. A Bányavállalkozó az óvadéki szerződést
és

az óvadéki

összeg

letétbe

helyezésének

igazolását

a

határozat

jogerőssé

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
5000 Szolnok, Indóház u. 8. 5002 Szolnok, Pf. 101. Telefon: (56) 422 603 Fax: (56) 514 409
e-mail: vezeto-szolnok@nkh.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu

és
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végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles a Bányafelügyeletnek megküldeni.
Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a kötelezettség teljesítéséig a kutatási
tevékenység folytatását felfüggeszti.
A kutatási tevékenység megkezdésének tervezett időpontját a kutatás megkezdését

5.

megelőzően legalább 8 nappal, a kutatás befejezését a befejezés napját követő 8 napon belül
Bányafelügyelet részére írásban be kell jelenteni.
Amennyiben a kutatás során ismertté váló földtani adatok miatt szükségessé válik a kutatási

6.

terv módosítása, a módosítás jóváhagyását a Bányafelügyeletnél kezdeményezni kell.
A kutatásról a kutatás befejezését követő 5 hónapon belül földtani szakértő ellenjegyzésével

7.

ellátott zárójelentést kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a jelentés készítéséhez
felhasznált alapadatokat.
Szakhatósági állásfoglalások:

8.

8.1. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal (HHI/3599-1/2015):
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály (5002 Szolnok, Pf.:101.) SZBK/1207-3/2015. hivatkozási számon megküldött szakhatósági
megkeresésére, a TRIBERG Építő Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány út 32.) által kérelmezett
Tiszasüly 0134/6 hrsz.-ú ingatlanon kutatási műszaki üzemi terve tárgyában az alábbi szakhatósági
állásfoglalást adom:
A kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyásához
HOZZÁJÁRULOK.
Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az
eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”
8.2. Kőteleki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (1191-2/2015.):
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet), mint az ügyben eljáró I.fokú
szakhatósági kérelmére indított TRIBERG Építő Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány út 32.)
kérelmére indított Tiszasüly 0134/6 hrsz.-ú külterületi ingatlan kutatási műszaki üzemi terv
engedélyezéséhez a mellékelten benyújtott tervezési anyagok ismeretében a 267/2006. (XII.20.)
Korm.rendelet 3.sz. mellékletében meghatározott szakkérdésekben meglévő hatáskörömnél fogva
kikötés nélkül hozzájárulok
Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető
végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”
Jász-Nagykun-Szolnok

8.3.

Megyei

Katasztrófavédelmi

Igazgatóság

Igazgató-helyettesi

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (36600/3230-1/2015-ált.)
„TRIBERG Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány út 32.) kérelmére a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (5000 Szolnok,
Indóház u.8.), mint eljáró hatóság előtt folyamatban lévő Tiszasüly, 0134/6 hrsz. alatti ingatlanra
vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv engedélyezési eljárásában a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást
adja:
A Tiszasüly, 0134/6 hrsz. alatti ingatlan kutatási műszaki üzemi tervének
jóváhagyásához előírással hozzájárulok.
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Előírások, feltételek:
-

A tervezett kutatás csak úgy végezhető, hogy a talaj és a felszín alatti víz ne
szennyeződhessen.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve
az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”
9. A szakkérdések véleményezései:
9.1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály (JN/KTF/03114-03/2015.)
„A TRIBERG Építő Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány út 32.) által kérelmezett Tiszasüly
0134/6

hrsz.-ú

ingatlanon

végzendő

gyógyiszap

kutatási

műszaki

üzemi

tervének

jóváhagyásához az alábbi
szakértői véleményünket adjuk.
Az engedély kiadását nem kifogásoljuk. Az engedélyben az alábbi előírásainkról kérünk rendelkezni:
1. A földtani közeg védelme szempontjából:
- A tervezett tevékenységek nem okozhatják a földtani közeg 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM
együttes rendelet szerint „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- Környezetszennyezéssel járó, az illetékességi területükön bekövetkező bármilyen rendkívüli
eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a Hatóságunknak.
2. Levegővédelmi szempontból:
- A kutatási tevékenység során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel
való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenység végzése során keletkező esetleges porszennyezést a műszaki előírások és a
technológiai figyelem betartásával, illetve az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a lehető
legkisebb mértékűre csökkenteni.
3.Hulladékgazdálkodási szempontból:
- A kutatás időszaka alatt keletkező valamennyi hulladékra (veszélyesre és nem veszélyesre
egyaránt) a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (Ht.) valamint a kapcsolódó
végrehajtási jogszabályokban előírt kötelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni.(A hulladékok
jegyzékét és EWC számát a 72/2013.(VIII.27.) VM rendelet tartalmazza.)
- A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a 98/2001.(VI.15.) Korm.rendelet előírásait kell betartani,
különös tekintettel azoknak más hulladékoktól elkülönítetten történő gyűjtésére.
- Felhívjuk a figyelmet arra, hogy hulladék kizárólag olyan kezelőnek/ártalmatlanítónak adható át,
amely az adott EWC kódú hulladék szállítására/kezelésére/ártalmatlanítására érvényes engedéllyel
rendelkezik.
Zajvédelmi-és természeti szempontból előírásokat nem teszünk.
Ezen szakvélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást
megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”
9.2 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály (JN-07D/EH/01193-2/2015.):
„Tiszasüly 0134/6 hrsz.-ú terület műszaki üzemi terv engedélyezési eljárása keretében a kulturális
örökségvédelmi szakkérdésre (annak elbírálása, hogy a tervezett járda a kulturális örökségvédelme
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jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett megfelel-e) kiterjedően az alábbi szakterületi szakvéleményt adom:
A TRIBERG ÉPÍTŐ Kft. műszaki üzemi terve, valamint a régészeti lelőhelyek és műemlékek
nyilvántartási adatai alapján megállapítottam, hogy a tárgyi létesítménnyel érintett területen sem
műemlék, műemléki terület, sem nyílvántartott régészeti lelőhely nem található, ezért
hatóságom, mint szakértő a megkeresés szerint ügyben nem rendelkezik hatáskörrel.”
9.3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Földhivatali Osztály
(10.184/3/2015.)
„A Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály hivatkozott iktatószámú számú
megkeresésére, a gyógyiszap kutatási műszaki üzemi terv vizsgálata tárgyú eljárásban felmerült
szakkérdésről az alábbiakban tájékoztatom:
Az érintett termőföldek esetében a más célú hasznosításra vonatkozó eljárást még az igénybevétel
előtt le kell folytatni! A termőföld igénybevétele az indokolt legkisebb mértékben történjen meg.
Lehetőség szerint törekedni kell a gyengébb minőségű termőföldek igénybevételére. A beruházás
során figyelemmel kell lenni arra, hogy a tervezett tevékenység ne akadályozza az érintett és a
szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását!
Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak a határozat, ennek
hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.”
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz
címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés
igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a (25.000.- Ft). A fellebbezés
díját a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-01417179-00000000 pénzforgalmi
jelzőszámára kell átutalni és az átutalás igazolását a fellebbezéshez mellékelni kell. A befizetési
bizonylaton a határozat iktatószámát és az A013 kódszámot fel kell tüntetni.
I N D O K O L Á S
A Bányavállalkozó az SZBK/3129-2/2014. számú 2014.december 9-én jogerőssé vált kutatási
engedély alapján kérte a területre vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyását. A kérelmet
2015.május 15-én, tehát jogvesztő határidőn belül nyújtotta be.
A Bányafelügyelet a kérelem felülvizsgálata után megállapította, hogy a Bányavállalkozó befizette az
igazgatási szolgáltatási díjat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak, az eljárás igazgatási
szolgáltatási

díjat

a

Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei

Kormányhivatal

Környezetvédelmi

és

Természetvédelmi Főosztálynak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálynak és a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Földhivatali Osztálynak valamint a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálynak
közreműködéséért járó eljárási illetéket.
A dokumentáció megfelelt bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 22. § és a Bt. végrehajtásáról
szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 6/D. § (1) bekezdés előírásainak.
A határozat rendelkező részének 1. pontjában foglaltak a Vhr. 6/E. § (1) bekezdésén alapulnak,
figyelemmel a Bt. 2. § -ra. A Bányafelügyelet kiemelten felhívja a figyelmet arra, hogy bármilyen

-4/10-

SZBK/1207-17/2015.

kutatási tevékenység csak olyan ingatlanon végezhető, ahol a Bányavállakozó jogosultságot
szerez.
A Bányafelügyelet a felsorolt kutatási tevékenységek időszükségletét a Vhr. 6/E. § (1) bekezdése
alapján határozta meg.
A 3. pont a Vhr. 6/E. § (1) bekezdésen, a 4. pont a Vhr. 25. § (5)-(8) bekezdésen, az 5. pont a Vhr.
6/E. § (4) bekezdésen, a 6. pont a Vhr. 6/E. § (5) bekezdésen, a 7. pont a Bt. 22. § (13) bekezdésen
alapul.
A rendelkező rész 8. pontjában érvényesített szakhatósági állásfoglalások indokolásai a
következők:
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály SZBK/1207-3/2015. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Tiszasüly
0134/6 hrsz.-ú ingatlanok kutatás műszaki üzemi terve tárgyában.
A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi műszaki üzemi tervben
foglaltak a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és
szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint
döntöttem.
Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011.évi CXIII.törvény 1. § (1), 21. § (1) d), 36. (1) a), c)- e), 80. §
g) pontján alapszik.
A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló
267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló
jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.”
Kőtelek Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet), mint I.fokú szakhatósági állásfoglalást
kér hivatalomtól.
A TRIBERG Építő Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány út 32.) által elkészített Tiszasüly 0134/6
hrsz.-ú külterületi gyógyiszap kutatás műszaki üzemi terve az Önkormányzat 31/2004. (XII.16.) számú
határozatával elfogadott településrendezési tervével ellenkező kivételt nem tartalmaz, a kutatás során
jelentkező környezeti kockázatokkal számol, azok elkerülésére intézkedéseket tervez, a területen
gazdálkodók érdekeinek szem előtt tartásával, a megközelítő földutak terhelésének minimalizálásával
számol.
Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.”
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály SZBK/1207-3/2015. számú megkeresésével a Tiszasüly, 0134/6 hrsz. alatti ingatlanra
vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv engedélyezési eljárásában az Igazgatóságot szakhatósági
állásfoglalás megadása iránt kereste meg.
A 267/2006.(XII.20.) Korm.rendelet 3.sz melléklet A/7.pontja alapján az engedélyezési eljárásban a
vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy biztosíthatóak-e a
felszín

alatti

vizek

védelmei,

hasznosítható-e
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jogszabályban

foglalt

SZBK/1207-17/2015.

követelményeinek teljesülése.
A szakhatósági megkeresés mellékletekét megküldött iratok alapján a fent hivatkozott szakkérdés
tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:
A tervezett kutatás a vonatkozó követelményeknek megfelel.
A döntést megalapozó jogszabályhelyek:
-

219/2004. (VII.21.) Korm.rendelet a felszín alatti vizek védelméről.

A rendelkezésre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe
véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
A szakhatósági eljárásért a kérelmező a 13/2015. (III.31.) BM rendelet 1.sz. melléletének 7. pontjában
meghatározott összesen 28000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (1), (3) és (6) bekezdése alapján
adtam.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket.44. § (9) bekezdése zárja ki.
Az Igazgatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1)
bekezdése, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet A/7. pontja, illetékességét a
223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg.”
A rendelkező rész 9. pontjában érvényesített szakvélemények indokolásai a következők:
Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei

Kormányhivatal

Környezetvédelmi

és

Természetvédelmi

Főosztály:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály (5000 Szolnok, Indóház u.8.) SZBK/1207-4/2015. számú megkeresésével a TRIBERG Építő
Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány út 32.) által kérelmezett Tiszasüly 0134/6 hrsz.-ú ingatlanon
végzendő gyógyiszap kutatási műszaki üzemi tervének jóváhagyásához a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya közreműködését kérte a
267/2006. (XII.20.) Kormányrendelet 4/A. § (4) bekezdése, valamint a 3. sz. melléklet B. pontjának 6.
sorában meghatározott szakkérdés vizsgálatának lefolytatásában
A vizsgált szakkérdés:
a) A természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai unós jogi következményeknek a tájvédelem
jogszabályban rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni védelme követelményeinek, a levegő tisztaság védelmi
előírásoknak,
d) a keletkező hulladék elhelyezésére, előkezelésére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó
hulladék-gazdálkodási előírásoknak való megfelelőség.
Továbbá

szükséges-e

hulladékkezelő

létesítmény

létesítése,

merülnek-e

fel

olyan

a

hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, amelyek mellett a hozzájárulást nem vagy
feltételekkel lehet megadni.
A TRIBERG Építő Kft. kérelméhez mellékelte a Tiszasüly 0134/6 hrsz.-ú ingatlanon végzendő
gyógyiszap kutatás műszaki üzemi tervét és az eljárás díjának – 28.000 Ft - Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal 10045002-00299602-00000000 számú számlájára történő megfizetését
igazoló bizonylatot.
Az engedélyezési eljárás során benyújtott tervdokumentáció megfelel a jogszabályokban foglalt
tartalmi követelményeknek.
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A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:
-

A Tiszasüly, 0134/6 hrsz. a jelenleg hatályos jogszabályok alapján nem áll országos jelentőségű
természetvédelmi oltalom alatt, valamint a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet értelmében nem
része a Natura 2000 hálózatnak sem. Ezen túlmenően a területről nincs tudomásunk védett,
illetve jelölő növény- és állatfajok előfordulásáról.

-

A tervezett tevékenységek során a földtani közegbe szennyező anyag, kibocsátás nem történik,
így ezen környezeti elem védelme biztosított.

-

A kutatási időszakhoz a GEOMÉRNÖKI IRODA NYERGES LAJOS EV. (Balatonalmádi,
Batthyány u. 18.) készítette el a műszaki üzemi tervet 2015.áprilisában. A kutatás időszaka alatt
keletkezhetnek termelési és esetlegesen kommunális hulladékok. A termelési hulladékot főként
a fúradék, valamint a mintázásból kimaradó magok anyaga jelenti, ezekkel a kutatófúrások
helyét (a fúrólyukakat) kívánják eltömedékelni. A hulladékok által a környezet terhelése
számottevő mértékben nem várható.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2005. (III.30.) Korm. rendelet értelmében a szakkérdéseket megvizsgálva – a
benyújtott kérelem alapján – megállapítottuk, hogy a kitermelési műszaki üzemi terv szerinti
tevékenységek az előírt kikötéseink teljesítése esetén természetvédelmi, földtani közeg védelmi,
zajvédelmi, levegővédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból nem kifogásolható, hatáskörünkbe
tartozó jogszabályokkal nem ellentétes.
A szakvéleményemet megalapozó jogszabályhelyek:
-

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2008. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. § (4)
bekezdése a hatóságunkat tárgyi eljárásban szakértőként jelöli ki.

-

Szakvéleményünket a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XI.20.) Korm.
rendelet 3. mellékletének B. pontja 6. sora alapján adtuk ki.

-

Szakvéleményünket

az

európai

közösségi

jelentőségű

természetvédelmi

rendeltetésű

területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet, továbbá a földtani
közeg 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet, a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) és a levegő védelméről szóló 30662010.
(XII.23.) Kormányrendelet, valamint a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, és a
kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban foglaltak figyelembevételével adtuk meg, illetve
alakítottuk ki.”
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály:
„Ugyanakkor felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi
LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a tárgyi terv kivitelezése során
szükséges bármilyen földmunka végzésekor régészeti emlék lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő,
vagy ennek gyanúja felmerül a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az
építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abba hagyni, a jegyző
útján a Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanuk tájékoztatja a mentő
feltárás elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt és a hatóságot,
valamint a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés
szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.
A kivitelezési munkák során előkerülő régészeti leletek feltárásánál biztosítani kell. A bejelentési
kötelezettség elmulasztása Kötv. 82. § (2) és az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (XI.18.)
Korm. r. (a továbbiakban Korm.r.) alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.
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A Korm. r. 4. §-a alapján a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén kiszabható bírság összege
10 ezertől 250 millióig terjedhet.
Hatóságom, mint szakértő hatáskörét a Kormányrendelet 3. § a) pontja, valamint a Magyar Bányászati
és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3.sz. melléklet B táblázat 7. pontja,
illetékességét a Kormányrendelet 1. melléklet 10. Pontja határozza meg.”
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Földhivatali Osztály:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztálya (5000 Szolnok, Indóház u. 8.) jogszabályi hivatkozással megkereste a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Földhivatali Osztályát [továbbiakban:
Földhivatal] szakkérdés elbírálása érdekében. A szakkérdés elbírálása a TRIBERG Építő Kft. (9200
Mosonmagyaróvár, Alkotmány út 32.) által kezdeményezett, a gyógyiszap kutatás műszaki üzemi
terve eljárás lefolytatásához szükséges.
A földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének
részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díjat
megfizették.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény [továbbiakban: Tfvt.] 9. § (1) bekezdés a)
pontja értelmében termőföld más célú hasznosításának minősül a termőföld olyan időleges vagy
végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra
időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik.
A Tfvt. 9. § (1) és (2) bekezdései értelmében ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet más
célra hasznosítani. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem
mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól.
Más hatóságok a termőföldet érintő engedélyezési eljárásuk során kötelesek meggyőződni arról, hogy
rendelkezésre áll-e a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló ingatlanügyi
hatósági határozat. Termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló ingatlanügyi
hatósági határozat hiánya esetén a hatóságnak az eljárást fel kell függesztenie.
A termőföld más célú hasznosítására vonatkozó eljárást a beruházás megkezdése előtt (termőföld
igénybevételét megelőzően) le kell folytatni. Amennyiben a más célú hasznosítás megkezdésekor az
engedélyezés még nem történt meg, akkor az engedély nélküli más célú hasznosításnak minősül és a
Tfvt. 16.§ és 17.§ szerinti eljárást von maga után.
A fentieket, valamint a Tvft-ben foglalt földvédelmi szempontokat figyelembe véve a rendelkező
részben foglaltak szerint nyújtottam tájékoztatást a felmerült szakkérdésre.
A rendelkező részben foglaltak nem jelentik a termőföld más célú hasznosításának engedélyezését,
egyéb iratokat nem pótolnak, valamint nem mentesítik az engedélyest, az ügyben illetékes más
hatóságok, szakhatóságok és az érintett termőföld tulajdonosok, földhasználók engedélyeinek és
hozzájárulásainak beszerzési kötelezettsége alól.
A felmerült szakkérdés elbírálását a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklete által
biztosított jogkörömben eljárva, a Tfvt. rendelkezéseinek figyelembevételével, a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (1) bekezdés
alapján hatósági megkeresésre adtam ki.
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Hatáskörömet és illetékességemet a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény, valamint a
földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII.22.) FVM rendelet, továbbá a földhivatalokról,
valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes
földhivatali eljárások részletes szabályairól 373/2014. (XII. 23.) szóló Kormányrendelet állapítja meg.”
A kutatási műszaki üzemi tervdokumentáció tartalmát, a szakhatóságok állásfoglalását és a
szakvéleményeket figyelembe véve a Bányafelügyelet a kutatási műszaki üzemi tervet
jóváhagyta.
Az igazgatási szolgáltatási díj a kérelmező befizetése alapján rendezett.
A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdés alapján
biztosította. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. §
(1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.
A Bányafelügyelet határozatát az 1993. évi XLVIII. törvény 44. § (1) a) pontjában, valamint a
267/2006. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében hozta, illetékessége a
267/2006. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésén és 1. mellékletén alapul.
Szolnok, 2015.július 20.
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