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H A T Á R O Z A T

1.

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) Rácz Gergely (xxxx, a
továbbiakban: Bányavállalkozó) Hódmezővásárhely 01605/2, 01605/3, 01605/43, 01605/44,
01605/45, 01605/46, 01605/47, 01605/48, 01633/19, 01634/2, 01973/1, 01973/2, 01973/3,
01973/4, 01973/6, 01974/2, 01974/3, 01974/4, 01974/5, 01974/7, 01974/8, 01974/10,
01974/11, 01974/13, 01974/14, 01974/15, 01974/16, 01975 és a 02034/41 hrsz.-ú
ingatlanokat érintő homok ásványi nyersanyag kutatására vonatkozó műszaki üzemi tervét
j ó v á h a g y j a Hódmezővásárhely 02034/41 hrsz. alatti terület kivételével
(A Hódmezővásárhely 02034/41 hrsz. alatti ingatlanon kutatás nem folytatható!)
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, a tervezett fúrások: (Összesen:31 db)
01605/45 hrsz.: 8 db , 01605/46 hrsz.: 3 db, 01605/47 hrsz.: 1 db, 01605/48 hrsz.:6 db,
01973/4 hrsz.:1 db, 01973/6 hrsz.:1 db, 01974/2 hrsz.:2 db, 01974/5 hrsz.:2 db, 01974/8
hrsz.:1 db, 01974/10 hrsz.: 2 db, 01974/14 hrsz.: 4 db
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A megkutatni tervezett terület nagysága: 0,686052 km2
2.

A kutatásra engedélyezett időtartam a kutatási üzemi tervet jóváhagyó határozat
jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 6 hónap.

3.

Engedélyezett kutatási tevékenység: 31 db kutatófúrás (tervezett maximális mélysége
10-13 m), mintavételezés, a minták vizsgálata.

4.

A várható károk helyreállítására biztosítékként felajánlott xxxx Ft összeget és a
biztosítékadás módját (Ingatlan) a Bányakapitányság elfogadta. A Bányavállalkozó az
ingatlan jelzálog szerződést és a Földhivatalnak benyújtott ingatlanra történő jelzálog
bejegyzési kérelem másolatát a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától
számított 30 napon belül köteles a Bányakapitányságnak megküldeni. Ennek
elmaradása esetén a Bányakapitányság a kötelezettség teljesítéséig a kutatási
tevékenység folytatását felfüggeszti.

5.

A kutatási tevékenység megkezdésének tervezett időpontját a kutatás megkezdését
megelőzően legalább 8 nappal, a kutatás befejezését a befejezés napját követő 8 napon
belül Bányakapitányság részére írásban be kell jelenteni.

6.

Amennyiben a kutatás során ismertté váló földtani adatok miatt szükségessé válik a
kutatási terv módosítása, a módosítás jóváhagyását a Bányakapitányságnál
kezdeményezni kell.

7.

A kutatásról a kutatás befejezését követő 5 hónapon belül földtani szakértő
ellenjegyzésével ellátott zárójelentést kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a
jelentés készítéséhez felhasznált alapadatokat.

8.

Szakhatósági állásfoglalások:

8.1. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (104515-11/2015.):
„Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság (5000 Szolnok,
Hősök tere 6.) 2015. február 10. napján érkezett, fenti hivatkozási számú megkeresésében,
Felügyelőségünk szakhatósági állásfoglalását kérte Rácz Gergely (xxxx) által benyújtott
kérelemre – „Hódmezővásárhely 13 homok” elnevezésű kutatási terület Kutatási Műszaki
Üzemi Terv engedélyezése – irányuló eljárásban.
A Kutatási Műszaki Üzemi Terv engedélyezéséhez – a kérelem részét képező
tervdokumentáció alapján – a földtani közeg védelmi, hulladékgazdálkodási, levegő- és
zajvédelmi,
illetve
tájés
természetvédelmi
vonatkozású
szakhatósági
hozzájárulásunkat megadjuk az alábbiak szerint:
Előírás:
1. A tervezett bányászati tevékenység megkezdése előtt a környezeti hatásvizsgálati és
az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet (továbbiakban R.) szerinti engedélyezési eljárást le kell folytatni
felügyelőségünkön.
Földtani közeg védelme:
2. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű
környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és
kizárja a környezetkárosítást.
3. A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne
következzen be.
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4. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B)
szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.
5. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése
során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető
anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
6. Környezetszennyezéssel járó havária esetén a felügyelőséget azonnal értesíteni kell.
7. A kutatófúrásokat a mintavételt követően a vonatkozó szabványok és utasítások szerint el
kell tömedékelni.
Hulladékgazdálkodás:
8. A keletkező hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni.
9. A hulladékot csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek, hulladék gyűjtőnek,
hulladék szállítónak, hulladék közvetítőnek, vagy hulladék kereskedőnek szabad átadni.
10. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
Levegővédelem:
11. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró
bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely
légszennyezettséget okoz.
Zaj- és rezgésvédelem:
12. A berendezéseket csak a gépkönyvben előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás
stb.) szabad használni.
13. A fúrások során üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell azok
alacsony mértékű zajkibocsátását.
14. A fúrások során biztosítani kell a zaj- és rezgésterhelési határértékek teljesülését a zajtól
védendő területeken.
Táj- és természetvédelem:
15. A Hódmezővásárhely 02034/41 hrsz. alatti területen kutatás nem folytatható.
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).”
8.2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási
Földhivatala (10.051-3/2015.):
„Rácz Gergely xxxx kérelmező által a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki
Bányakapitányság (5000 Szolnok, Hősök tere 6. sz. ) SZBK/3463-16/2014. számon
folyamatban lévő, a Hódmezővásárhely külterület: 01605/45 hrsz-ú ingatlan a, szántó
művelési ágú c, gyümölcsös művelési ágú alrészleteire, a 01605/46 hrsz.-ú ingatlan b,
legelő művelési ágú, f, szántó művelési ágú alrészleteire, a 01605/48 hrsz-ú ingatlanra, a
01633/19 hrsz-ú ingatlanra, a 01973/11 hrsz-ú (amely a 01973/1 hrsz-ú ingatlan
megosztásából keletkezett) ingatlan a, szántó művelési ágú, b, legelő művelési ágú, d,
legelő művelési ágú, h, szántó művelési ágú, j, fásított terület művelési ágú alrészleteire, a
01973/2 hrsz-ú ingatlan a, szántó művelési ágú, b, fásított terület művelési ágú
alrészleteire, a 01973/4 hrsz-ú ingatlan a, szántó művelési ágú, b, fásított terület művelési
ágú, c. legelő művelési ágú alrészleteire, a 01973/6 hrsz.-ú ingatlan a, legelő művelési ágú
alrészletére, a 01974/7 hrsz.-ú ingatlanra, a 01974/8 hrsz.-ú ingatlan c, fásított terület
művelési ágú alrészletére, a 01974/10 hrsz.-ú ingatlan b, szántó művelési ágú c, legelő
művelési ágú alrészleteire, a 01974/16 hrsz.-ú ingatlan b, legelő művelési ágú alrészletére,
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a 02034/41 hrsz.-ú ingatlan a, legelő művelési ágú, c, legelő művelési ágú, d, fásított
terület művelési ágú alrészleteire vonatkozó
„Hódmezővásárhely 16 homok” elnevezésű kutatási terület ásványi nyersanyag kutatás
céljából a földvédelmi szempontú
szakhatósági hozzájárulást az alábbi feltételekkel megadom.
Az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett
tevékenység nem akadályozhatja.
A Hódmezővásárhely külterület: 01605/2 hrsz-ú „kivett” tanya megnevezésű, a 01605/3
hrsz-ú „kivett” tanya megnevezésű a 01605/43 hrsz.-ú „kivett” út megnevezésű, a
01605/44 hrsz-ú „kivett” tanya megnevezésű, a 1605/47 hrsz-ú „kivett” szérűskert
megnevezésű, a 01634/2 hrsz-ú „kivett” közút megnevezésű, a 01973/2 hrsz-ú „kivett”
lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, a 01974/2 hrsz-ú „kivett” major
megnevezésű, a 01974/3 hrsz-ú „kivett”gazdasági épület, udvar megnevezésű, a 01974/4
hrsz-ú „kivett” gazdasági épület, udvar megnevezésű, 01974/5 hrsz-ú „kivett” gazdasági
épület, udvar megnevezésű, a 01974/11 hrsz-ú „kivett” tanya megnevezésű, a 01974/13
hrsz-ú „kivett” major megnevezésű, a 01974/14 hrsz-ú „kivett” udvar megnevezésű, a
01974/15 hrsz-ú „kivett” gazdasági épület, udvar megnevezésű, a 01975 hrsz-ú „kivett” út
megnevezésű – teljes ingatlanokra, a 01605/45 hrsz-ú ingatlan b, erdő művelési ágú
alrészletére, a 01605/46 hrsz-ú ingatlan a, erdő művelési ágú c, „kivett” tanya, g, „kivett”
út, h, „kivett” anyaggödör megnevezésű alrészleteire, a 01973/1 hrsz-ú ingatlanból
kialakult 01973/11 hrsz-ú ingatlan „kivett” f, árok, g, „kivett”g, út alrészleteire, a 01973/3
hrsz-ú ingatlan c, „kivett” vízállás megnevezésű alrészletére, a 01973/4 hrsz-ú ingatlan d,
„kivett” vízállás megnevezésű alrészletére, a 01973/6 hrsz-ú ingatlan b, „kivett” vízállás
megnevezésű alrészletére, a 01974/8 hrsz-ú ingatlan „kivett” udvar, b, „kivett”
anyaggödör megnevezésű alrészleteire, a 01974/10 hrsz-ú ingatlan a, erdő, major
megnevezésű alrészletére, a 01974/16 hrsz-ú ingatlan a, „kivett” udvar megnevezésű
alrészletére, a 02034/41 hrsz-ú ingatlan b, „kivett” út, f, „kivett” árok megnevezésű
alrészletére
vonatkozó szakhatósági állásfoglalás kérésére irányuló kérelmet érdemi vizsgálat nélkül
elutasítom.
Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében
hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben
támadható meg.”
8.3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala (CS-06D/01/514-6/2015.):
„A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitánysága (5000 Szolnok,
Hősök tere 6.) által a Hódmezővásárhely 01605/2, 01605/3, 01605/43, 01605/44,
01605/45, 01605/46, 01605/47, 01605/48, 01633/19, 01634/2, 01973/1, 01973/2, 01973/3,
01973/4, 01973/6, 01974/2, 01974/3, 01974/4, 01974/5, 01974/7, 01974/8, 01974/10,
01974/11, 01974/13, 01974/14, 01974/15, 01974/16, 01975 és 02034/41 hrsz.-ú
területekre kutatási műszaki üzemi terv engedélyezése tárgyában az örökségvédelmi
szakhatósági hozzájárulást megadom az alábbi kikötésekkel:
1. Amennyiben a tárgyi beruházáson belül a fúráshoz kapcsolódó földmunkák során
régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő a régészeti örökség védelme
érdekében a jegyző útján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központot értesíteni. A tevékenység szüneteltetése mellett a helyszín
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és a leletek felelős őrzés szabályai szerint megőrzéséről a feltárásra jogosult intézmény
jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni a kulturális örökség védelméről szóló
2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 24. § (2)-(3) bekezdése alapján. A
bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után
a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján.
2. A bányatelek megállapításának engedélyezése során a kérelem mellé mellékelni kell az
örökségvédelmi hatástanulmányt.
A Kérelmező a szakhatósági állásfoglalás illetékét 3000 Ft értékben a Magyar
Államkincstár Eljárási illetékbevételi számlájára lerótta.
Ezen állásfoglalásom ellen jogorvoslattal csak az engedélyező hatóság által az ügy
érdemében hozott I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezéssel lehet élni.”
8.4. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal (HHI/833-1/2015):
„A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság (5001 Szolnok
Pf.:164.) SZBK/3463-16/2014 hivatkozási számon megküldött szakhatósági
megkeresésére, Rácz Gergely (xxxx) által kérelmezett ”Hódmezővásárhely 13 homok”
elnevezésű kutatási terület kutatási műszaki üzemi terve tárgyában az alábbi végzést
hoztam:
A megkeresés szerinti ügyben indított szakhatósági eljárást hatáskör hiányában
MEGSZÜNTETEM.
Ezen végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást
megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”
8.5 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal (KEF-4701-2/2015.):
„Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal előtt KEF-4701-1/2015. számon, a Szolnoki
Bányakapitányság SZBK/3463-16/2014. számú megkeresésére megindított, szakhatósági
állásfoglalás kiadására irányuló eljárást megszüntetem.
Végzésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.”
8.6. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője (29-2985-3/2015.):
„A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság megkeresésére a
Rácz Gergely (xxxx) kérelmére indult Hódmezővásárhely 01605/2, 01605/3, 01605/43,
01605/44, 01605/45, 01605/46, 01605/47, 01605/48, 01633/19, 01634/2, 01973/1,
01973/2, 01973/3, 01973/4, 01973/6, 01974/2, 01974/3, 01974/4, 01974/5, 01974/7,
01974/8, 01974/10, 01974/11, 01974/13, 01974/14, 01974/15, 01974/16, 01975 és
02034/41 hrsz.-ú területekre kutatási műszaki üzemi terv engedélyezése tárgyában indult
szakhatósági eljárásban hatásköröm hiányát állapítom meg és az eljárást megszüntetem.
Jelen végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.”
8.7.Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (35600/1726-1/2015.ált.)
„Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság (5000 Szolnok,
Hősök tere 6.) megkeresése alapján Rácz Gergely (xxxx) részére a Hódmezővásárhely,
01605/2, 01605/3, 01605/43, 01605/44, 01605/45, 01605/46, 01605/47, 01605/48,
01633/19, 01634/2, 01973/1, 01973/2, 01973/3, 01973/4, 01973/6, 01974/2, 01974/3,
01974/4, 01974/5, 01974/7, 01974/8, 01974/10, 01974/11, 01974/13, 01974/14,
01974/15, 01974/16, 01975 és 02034/41 hrsz.-ú kutatási területen, homok bányászatára
vonatkozó Kutatási Műszaki Üzemi Terv jóváhagyásához
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szakhatósági hozzájárulásomat megadom.
Előírás:
1. A kivitelezést a felszín alatti víz- és földtani közeg, ill. a felszíni vizek veszélyeztetését
kizáró módon kell végezni.
2. A tevékenységgel nem okozhatják a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel
szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló
jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot
földtani közegben és felszín alatti vízben.
3. A fúrás során a felszín alatti vízkészletek védelme érdekében a vízadó rétegek
kommunikációjának, illetve esetleges elszennyeződésének megakadályozására
béléscsövezést kell alkalmazni.
4. 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.
5. Környezetszennyezéssel (vízszennyezéssel) járó havária esetén hatóságunkat azonnal
értesíteni kell.
6. A kutatófúrásokat a mintavételt követően a vonatkozó szabványok és utasítások szerint
el kell tömedékelni.
A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatást általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (9) bekezdése
alapján csak 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)”
A határozat ellen a közléstől 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 az elsőfokú eljárásra megállapított díj
50 %-a (25.000.- Ft). A fellebbezés díját a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1003200001417179-00000000 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/2394-6/2014. számú 2014. november 3-án jogerőssé vált
kutatási engedély alapján kérte a területre vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv
jóváhagyását. A kérelmet 2014. december 12-én, tehát jogvesztő határidőn belül nyújtotta be.
A Bányakapitányság a kérelem felülvizsgálata után megállapította, hogy a Bányavállalkozó
nem fizette be az igazgatási szolgáltatási díjat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak, a
szakhatósági eljárás igazgatósági szolgáltatási díjat az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőségnek, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálynak, a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási Földhivatalának és az eljárási
illetéket a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatalnak valamint az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatal
közreműködéséért járó eljárási illetéket. A dokumentációból hiányzott a biztosítékként
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felajánlott ingatlan igazságügyi szakértő által elkészített értékbecslése és a 01634/2 valamint a
01973/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosainak megnevezése.
A Bányakapitányság 2014. december 17-én hiánypótlásra hívta fel a Bányavállalkozót. A
hiánypótlási határidő 2015. január 28-án a Bányavállakozó kérelmére 30 nappal
meghosszabbításra került. A Bányavállalkozó 2015. február 11-én teljesítette a hiánypótlás
felhívást.
A hiánypótlás után 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 Bányakapitányság kiemelten felhívja a figyelmet
arra, hogy bármilyen kutatási tevékenység csak olyan ingatlanon végezhető, ahol a
Bányavállakozó jogosultságot szerez.
A Bányakapitányság 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/A. § (1)-(5) 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:
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség:
„Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság (5000 Szolnok,
Hősök tere 6.) 2015. február 10. napján érkezett, fenti hivatkozási számú megkeresésében,
Felügyelőségünk szakhatósági állásfoglalását kérte Rácz Gergely (xxxx) által benyújtott
kérelemre – „Hódmezővásárhely 13 homok” elnevezésű kutatási terület Kutatási Műszaki
Üzemi Terv engedélyezése – irányuló eljárásban.
Tervezett kutatási tevékenység:
A kutatás célja a „Hódmezővásárhely 13 homok” elnevezésű kutatási területen homok
ásványi nyersanyag megkutatása. A fúrások gépi fúrásmóddal mélyülnek, spirális
kanálfúrós mintavétellel.
A kutatás a Hódmezővásárhely, 01605/2, 01605/3, 01605/43, 01605/44, 01605/45,
01605/46, 01605/47, 01605/48, 01633/19, 01634/2, 01973/1, 01973/2, 01973/3, 01973/4,
01973/6, 01974/2, 01974/3, 01974/4, 01974/5, 01974/7, 01974/8, 01974/10, 01974/11,
01974/13, 01974/14, 01974/15, 01974/16, 01975 és 02034/41 hrsz. alatti ingatlanokat
érinti.
A megkutatni tervezett terület nagysága: 0,686052 km2
A tervezett kutatás alaplapja:

70,00 mBf

A tervezett kutatás fedőlapja: 82,00 mBf
Tervezett kutatófúrások száma: 40 db
Kutatófúrások talpmélysége:

10-13 m

A kutatási terület sarokponti koordinátái:
Sarokpont

X (m)
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száma
1.

115604,25

745518,99

2.

115846,86

745737,85

3.

116665,08

745603,70

4.

116362,16

745191,05

5.

116508,48

745040,40

6.

116303,30

744826,37

7.

115937,57

744779,19

8.

115763,89

744785,70

A Felügyelőségre benyújtott dokumentáció alapján megállapítottuk, hogy a rendelkező
részben megadott előírások betartása mellett, a tervezett beruházás megfelel a
Felügyelőség hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak.
Szakági szempontú előírásainkat az alábbiak indokolják:
Földtani közeg védelme:
Feltételeinket a 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 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a
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 műszaki védelem kialakítását a 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet 10. § (1)
bekezdés alapján írtuk elő.
Hulladékgazdálkodás:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján:
12. § (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.
31. § (2) A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről a) az általa üzemeltetett
hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy
ártalmatlanító eljárás, b) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása, c) a hulladék
szállítónak történő átadása, d) hulladék gyűjtőnek történő átadása, e) hulladék
közvetítőnek történő átadása, f) a hulladék kereskedőnek történő átadása útján
gondoskodik.
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56. § (1) Tilos a veszélyes hulladékot a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül más
hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
Levegővédelem:
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rend. 4. § szerint tilos a légszennyezés, valamint a levegő
lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely
légszennyezettséget okoz.
Zaj- és rezgésvédelem:
Fúrási tevékenységet csak a nappali időszakban végeznek.
A munkaterület 100 méteres körzetén belül zajvédelmi szempontból védendő létesítmény
nincs. A legközelebbi lakott terület É-i irányban Hódmezővásárhely belterületi része,
mely 100 m-nél nagyobb távolságban található a fúrási pontoktól.
A zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rend. 2. sz.
melléklete tartalmazza.
A rezgésterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rend. 5. sz.
melléklete tartalmazza.
Táj- és természetvédelem:
A kutatással érintett területek közül a Hódmezővásárhely, 02034/41 hrsz. alatti terület az
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeletetésű területekkel érintett
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján része a
Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek (területkód: HUKM 20001), Natura 2000 területek részei.
A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján a Natura 2000 területek
lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található ún. jelölő fajok és élőhelyek
kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a
Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a
fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A tervezett kutatási munkálatok, ezáltal a
jövőben tervezett bányászati tevékenység ellentétes a Natura 2000 terület kijelölésének
céljaival, ezért nem folytatható.
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.
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 2015. február 10. napján érkezett a felügyelőségre. Fentiek értelmében az
ügyintézési határidő lejárati napja 2015. március 12.
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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.”
Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala:
„Kérelmező a Hódmezővásárhely 01605/2, 3, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 01633/19, 01634/2,
01973/1, 2, 3, 4, 6, 01974/2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 01975, 02034/41 helyrajzi
számú külterületi ingatlanokat érintő kutatási terület környékének nyersanyag kutatása
tárgyában – Kutatási Műszaki Üzemi Terv („Hódmezővásárhely 13 homok” kutatási
területre) engedélyezése ügyében kérelmet terjesztett elő a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Szolnoki Bányakapitányságnál.
Törvény és kormányrendelet az ügyben érdemi döntésre hatóság részére előírja, hogy az
ott meghatározott (földvédelmi) szakkérdésben az ingatlanügyi hatóság kötelező
állásfoglalását be kell szereznie. E célból a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Szolnoki Bányakapitányság SZBK/3463-16/2014. szám alatt szakhatósági állásfoglalás
iránti kérelmet terjesztett elő a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi
Járási Hivatal Járási Földhivatalánál, mint ingatlanügyi hatóságnál.
Az ingatlan- nyilvántartási adatbázisból megállapítottam, hogy a Hódmezővásárhely
01605/2, 01605/3, 01605/43, 01605/44, 01605/47, 01634/2, 01973/2, 01974/2, 01974/3,
01974/4, 01974/5, 01974/11, 01974/13, 01974/14, 01974/15, 01975, 01605/45 (b,
alrészlet), 01605/46 (a, c, g, h, alrészletek), 01973/11 (f, g, alrészletek), 01973/3 hrsz. (c,
alrészlet), 01973/4 (d, alrészlet), 01973/6 (b, alrészlet), 01974/8 (a,b, alrészletek),
01974/10 (a, alrészlet), 01974/16 (a, alrészlet), 02034/41 (b, f, alrészletek) helyrajzi
számú külterületi ingatlanok nem minősülnek termőföldnek, illetve erdő művelési ágban
vannak nyilvántartva ezért ezen ingatlanokra vonatkozó szakhatósági állásfoglalás iránti
kérelmet a 2004. évi CXL törvény (továbbiakban Ket.) 30. § b) pontjában foglaltaknak
megfelelően érdemi vizsgálat nélkül elutasítottam.
A Hódmezővásárhely külterület: 01605/45 hrsz-ú ingatlan a, szántó művelési ágú c,
gyümölcsös művelési ágú alrészleteire, a 01605/46 hrsz-ú ingatlan b, legelő művelési ágú,
f, szántó művelési ágú alrészleteire, a 01973/2 hrsz-ú ingatlan a, szántó művelési ágú, j,
fásított terület művelési ágú alrészleteire, a 01973/2 hrsz-ú ingatlan a, szántó művelési
ágú, b, fásított terület művelési ágú alrészleteire, a 01973/4 hrsz-ú ingatlan a, szántó
művelési ágú, b, fásított terület művelési ágú, c, legelő művelési ágú alrészleteire, a
01974/7 hrsz-ú ingatlanra, a 01974/8 hrsz-ú ingatlan c, fásított terület művelési ágú
alrészletére, a 01974/10 hrsz-ú ingatlan b, szántó művelési ágú c, legelő művelési ágú
alrészleteire, a 01974/16 hrsz-ú ingatlan b, legelő művelési ágú alrészletére, a 02034/41
hrsz-ú ingatlan a, legelő művelési ágú, v, legelő művelési ágú, d, fásított terület művelési
ágú alrészleteire vonatkozó – kutatási terület környékének nyersanyag kutatása tárgyában
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elkészített Kutatási Műszaki Üzemi Terv vizsgálata során megállapítottam, hogy a
kutatómunkák végzése, a fúrópontok, a mélyfúrások lemélyítése során termőföld időleges
és végleges más célú hasznosítására nem kerül sor. A termőföld a továbbiakban is
alkalmas mezőgazdasági hasznosításra.
Abban az esetben – ha a benyújtott tervtől eltérően – a kutatómunkák végzésekor a
hasznosítástól olyan időleges vagy végleges termőföld más célú hasznosítása következik
be, mely során az érintett termőföld a továbbiakban mezőgazdasági termelésre
alkalmatlanná válik, vagy a lábon álló termény megsemmisül, terméskiesés következik be
vagy az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy a talajszerkezet
károsodik, - akkor csak az ingatlanügyi hatósági engedélyével lehet termőföldet más célra
hasznosítani.
Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az
igénybevevőt a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben foglalt
jogkövetkezmények alól és az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a külön
jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége
alól.
Ezen szakhatósági állásfoglalásom a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX.
Törvény 2. §, 8. § (1), (2) bekezdésében, és a közigazgatási eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. (1) bekezdésében, a
267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglaltakon alapul.
Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat
lehetőségéről a Ket. 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.
A Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala hatáskörét a földhivatalok, a
Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes
földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 1. §
és a 4. § (1) bekezdése illetékességét a földhivatalok, a Földmérési és Távérzékelési
Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes
szabályairól szóló 373/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 6.1. pontja
határozza meg.”
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala:
„A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitánysága megkeresésére a
Hódmezővásárhely 01605/2, 01605/3, 01605/43, 01605/44, 01605/45, 01605/46,
01605/47, 01605/48, 01633/19, 01634/2, 01973/1, 01973/2, 01973/3, 01973/4, 01973/6,
01974/2, 01974/3, 01974/4, 01974/5, 01974/7, 01974/8, 01974/10, 01974/11, 01974/13,
01974/14, 01974/15, 01974/16, 01975 és 02034/41 hrsz.-ú területekre kutatási műszaki
üzemi terv ügyében eljárás indult Hivatalomnál.
A tervezett beruházás nyilvántartott régészeti lelőhelyeket (Hódmezővásárhely 10., 592.,
593., 143., 153., 167., lh. és a Nagyszigeti halmot; Nyilvántartási számuk: 34480, 55517,
55520, 56361, 56384, 56402) érint.
A Kötv. 19. § (1) bekezdése értelmében a földmunkával járó fejlesztésekkel,
beruházásokkal – beleértve az ásványi vagyon kitermelést is – (a továbbiakban:
fejlesztések, beruházások) a régészeti lelőhelyet – az e törvényben meghatározottak
kivételével – el kell kerülni. A Kötv. 22. § (1) bekezdése értelmében, a nyilvántartott
régészeti lelőhelyeknek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző
régészeti feltárást kell végezni.
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A beruházó nyilatkozta, hogy a tárgyi beruházás nem nagyberuházás, ezért nem kell
előzetes régészeti dokumentációt készíteni, de tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a
bányatelek megállapításának engedélyezése során a kérelem mellé mellékelni kell az
örökségvédelmi hatástanulmányt a régészeti örökség és műemléki érték védelmével
kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)
63. § (4) bekezdése értelmében.
Hatóságom, mint szakhatóság hatáskörét a régészeti örökség és műemléki érték
védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII.20.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kr.) 3. § a) pontja, illetékességét a 1. sz. melléklet 5. pontja és a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. melléklete
határozza meg.
A jogorvoslat módjáról a Ket. 44. § (9) bekezdése rendelkezik.”
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal:
„A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/346316/2014. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött „Hódmezővásárhely 13
homok” elnevezésű kutatási terület műszaki üzemi terve tárgyában.
A megküldött ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi
kutatási terület honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét
nem érinti, ezért a megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem.
Tekintettel arra, hogy ilyen esetben a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 45/A. §-ának (3)
bekezdése értelmében a szakhatósági eljárás megszüntetésének van helye, a rendelkező
részben foglaltak szerint döntöttem.
A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról
szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklet 11. pontja, a végzés elleni önálló
jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.”
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal:
„Rácz Gergely (xxxx) kérelmet nyújtott be a Szolnoki Bányakapitánysághoz (a
továbbiakban: Bányakapitányság) Hódmezővásárhely 01605/2, 01605/3, 01605/43,
01605/44, 01605/45, 01605/46, 01605/47, 01605/48, 01633/19, 01634/2, 01973/1,
01973/2, 01973/3, 01973/4, 01973/6, 01974/2, 01974/3, 01974/4, 01974/5, 01974/7,
01974/8, 01974/10, 01974/11, 01974/13, 01974/14, 01974/15, 01974/16, 01975 és
02034/41 hrsz.-ú területekre vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv engedélyezése
tárgyában.
A Bányakapitányság az eljárásba szakhatóságként bevonta hatóságomat a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 3. számú mellékletében meghatározott szakkérdés tekintetében.
A Rendelet 3. számú mellékletének 2. pontja szerint a bevonás és közreműködés feltétele,
hogy „az eljárás gyógyhelyet, ásvány-, gyógyvíz és gyógyiszap lelőhelyet érint, és a
tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati
engedély nem szükséges.”
A Bányakapitányság által megküldött dokumentáció áttanulmányozása után
megállapítottam, hogy a bányászati tevékenység természetes gyógytényezőt nem érint,
ezért szakhatósági állásfoglalás kiadására nem rendelkezem hatáskörrel.
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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) szerint:
„45/A. § (2) A szakhatóság a megkeresés megérkezését követően haladéktalanul
ellenőrzi, hogy van-e hatásköre és illetékessége az ügy elbírálására.
(3) Ha a szakhatóság megállapítja hatásköre hiányát, erről a megkeresés
megérkezésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja a hatóságot, és megszünteti a
szakhatósági eljárást.”
Fentiekre tekintettel a Ket. 45/A. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak
szerint döntöttem.
A szakhatóság végzése elleni jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 44. § (9) bekezdésére
figyelemmel adtam tájékoztatást.”
Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Jegyzője:
„A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság megkeresésére a
Rácz Gergely (xxxx) kérelmére indult Hódmezővásárhely 01605/2, 01605/3, 01605/43,
01605/44, 01605/45, 01605/46, 01605/47, 01605/48, 01633/19, 01634/2, 01973/1,
01973/2, 01973/3, 01973/4, 01973/6, 01974/2, 01974/3, 01974/4, 01974/5, 01974/7,
01974/8, 01974/10, 01974/11, 01974/13, 01974/14, 01974/15, 01974/16, 01975 és
02034/41 hrsz.-ú területekre kutatási műszaki üzemi terv engedélyezése tárgyú eljárásban
szakhatósági nyilatkozat kiadására kereste meg hatóságomat. Szakhatósági megkeresés
2015. február 13. napján érkezett hatóságomhoz, valamint a 29-2985-2/2015. sz. végzéssel
az ügyintézési határidőt a tényállás megfelelő tisztázásához az ügy bonyolultsága miatt a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 33. § (() bekezdése alapján további 15 nappal meghosszabbítottam.
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet
4/A. § (2) bekezdése által hivatkozott 3. sz. melléklet 13. pontja szerint annak elbírálása
kérdésében, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben és a
helyi építési szabályzatban meghatározott természetvédelmi követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e helyi jelentőségű
védett természeti területet érint és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez,
bányatelek megállapításhoz környezetvédelmi engedély nem szükséges vagy a
tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges, a
települési önkormányzat jegyzője az első fokú eljárásban szakhatóság.
Szakhatósági eljárás során megvizsgáltam a hivatkozott számú megkereséséhez mellékelt
kutatási műszaki üzemi tervet, és megállapítottam, hogy a nevezett tevékenység helyi
jelentőségű védett természeti területet nem érint.
Fentiek és a közigazgatási hatósági és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. örvény (Ket.) 45/A. § (3) bekezdése értelmében hatásköröm hiányát állapítottam
meg és a szakhatósági eljárás megszüntetéséről hoztam döntést.
A fellebbezést a Ket. 98. § (2) bekezdése zárja ki.”
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály:

Igazgatóság

Igazgató-helyettesi

Szervezet

„Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság (5000 Szolnok,
Hősök tere 6.) fenti számú, 2015. február 10. napján érkezett megkeresésében hatóságunk
szakhatósági állásfoglalását kérte Hódmezővásárhely, 01605/2, 01605/3, 01605/43,
01605/44, 01605/45, 01605/46, 01605/47, 01605/48, 01633/19, 01634/2, 01973/1,
01973/2, 01973/3, 01973/4, 01973/6, 01974/2, 01974/3, 01974/4, 01974/5, 01974/7,
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01974/8, 01974/10, 01974/11, 01974/13, 01974/14, 01974/15, 01974/16, 01975 és
02034/41 hrsz.-ú kutatási területen, homok ásványi nyersanyag bányászatára vonatkozó
Kutatási Műszaki Üzemi Terv jóváhagyásához.
A kutatási terület nagysága: 0,686052 km2
A tervezett kutatás alaplapja: +70,00 mBf.
A tervezett kutatás fedőlapja: +82,00 mBf.
Tervezett kutatófúrások száma: 40 db
Kutatófúrások max. mélysége: 13,0 m
A hatóságunkra megküldött dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a rendelkező
részben megadott előírások betartása mellett, a tervezett tevékenység megfelel a
hatáskörünkbe tartozó jogszabályi előírásoknak.
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 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.
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.
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 szerinti bányászati szakigazgatással
kapcsolatos eljárásban a hatóság szakhatósági közreműködéséért fizetendő 28.000 Ft
igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, és azt igazolta.
A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint s vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Kormány rendelet 14. § alapján hatóságom
szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított harminc
napon belül köteles megadni.
A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintéző határidőbe a
hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.
A szakhatósági megkeresés 2015. február 10. napján érkezett a vízügyi hatóságra. A
hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9)
bekezdése zárja ki.
A vízügyi hatóság a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat
megküldését.
A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm.rendelet 2. melléklet
11. pontja állapította meg.
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Szakhatósági állásfoglalásomat a 267/2006. (XII.20.) Korm.rendelet 3. számú melléklet
12. pontja alapján a hatályos jogszabályok figyelembevételével adtam ki.”
A kutatási műszaki üzemi tervdokumentáció tartalmát és a szakhatóságok
állásfoglalását figyelembe véve a Bányakapitányság a kutatási műszaki üzemi tervet a
02034/41 hrsz.-ú terület kivételével jóváhagyta.
Az igazgatási szolgáltatási díj a kérelmező befizetése alapján rendezett.
A Bányakapitányság 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 Bányakapitányság 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 2. § (2) bekezdésén és 1. mellékletén alapul.
Szolnok, 2015. március 31.

dr. Palicz András
bányakapitány

Kapják:
1. Rácz Gergely xxxx
2. Kovács Sándorné xxxx
3. Kovács Sándor xxxx
4. Kristó Imréné xxxx
5. Jósa Vilmosné xxxx
6. Rajczi Antalné xxxx
7. Kovács Márta xxxx
8. Balog Sándor Mihály xxxx
9. Fejér Endréné xxxx
10. Kiss György Imre xxxx
11. Nagy Mária xxxx
12. Balázs János xxxx
13. Rácz Gergely xxxx
14. Kanyóné Rácz Kinga xxxx
15. Bánfiné Surinya Márta xxxx
16. Bánfi Barna xxxx
17. Komplex-Kutató Kft. 3300 Eger, Malomárok u. 46.
18. Budai Mihályné xxxx
19. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest Pozsonyi út 56.
20. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest Lövőház utca 39.
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21. Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat 6800 Hódmezővásárhely Kossuth
tér 1.
22. MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. 1117 Budapest XI. ker. Október 23.
23.EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 6724 Szeged Kossuth Lajos sugárút 64-66.
24. Juhász Lóránt xxxx
25. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, 6701 Szeged,
Pf.:1048.
26. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6701 Szeged Pf.:414..
27. Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala,
6801 Hódmezővásárhely, Pf.:28.
28. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, 1555 Budapest, Pf.:70.
29. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője 6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.
30. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala, 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 1/B.
31. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatal, 1437
Budapest, Pf.: 839.
32.Hirdetmény útján:
Sziládi László xxxx
33. MBFH (jogerőre emelkedést követően elektronikusan)
34. Irattár.
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