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HATÁROZAT

A

Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei

Kormányhivatal

Hatósági

Főosztály

Bányászati

Osztálya

(továbbiakban: Bányafelügyelet) a TESZT Tervező, Szervező és Fővállalkozó Kft. (5600
Békéscsaba, Bartók Béla út 23/A. 9/36., adószáma: 10265293-2-43, továbbiakban: Bányavállalkozó)
kérelmére a „Tiszakürt II.- homok, vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelek tekintetében, a
tervtérképen lehatárolt bányaüzemre beterjesztett 2017 - 2021. évi kitermelési műszaki üzemi terv
(MÜT) jóváhagyási kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta, és
jóváhagyja
a következő feltételekkel:
1. A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): 2022. április 30.
2. Bányaüzem lehatárolása: a Bányafelügyelet a bányaüzemet az 5/2017. számú tervtérkép
szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
3. Engedélyezett termelés: Az engedélyezett haszonanyag:
3

3

- Homok alcsoport (kódja: 1453), mennyisége: 2017-ben: xxxx m , 2018-ban: xxxx m , 20193

3

3

3

ben: xxxx m , 2020-ban: xxxx m , 2021-ben: xxxx m , 2022-ben: xxxx m .
3

- Kevert ásványi nyersanyag II. alcsoport (kódja: 2312), mennyisége: 2017-ben: xxxx m ,
3

2018-2022-ig: xxxx m .
4. A

Bányafelügyelet

ásványvagyon-veszteség

(visszahagyni

tervezett

mennyiség)

és

termelvény-veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi.
5. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan: Tiszakürt 0233/12, 0233/13 és
0233/14 hrsz., a tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig.

Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
5000 Szolnok, Hősök tere 6. 5001 Szolnok, Pf.: 164. Telefon: (56) 512 319 Fax: (56) 512 337
e-mail: kh.banyaszat@jasz.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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6. Rendelkezés a biztosítékról.
6.1. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó által benyújtott tájrendezési költségterv alapján a
biztosíték összegét xxxx Ft-ban (azaz xxxx forintban) határozza meg.
6.2. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely
óvadék

(a

bányafelügyelet

hatósági

letéti

számláján

elhelyezve)

elfogadja.

A

Bányavállalkozó az óvadéki szerződést és az óvadéki összeg elhelyezésének igazolását
a határozat jogerőre és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles a
Bányafelügyeletnek megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosíték
adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti.
7. További bányafelügyeleti előírások.
7.1. A bányaműveléssel elért határpillérek mentén a Bányavállalkozó a tájrendezést köteles
folyamatosan elvégezni.
7.2. A Bányavállalkozó köteles a bányatelek sarokpontjait jól látható, maradandó módon
megjelölni.
8. Szakhatóság, szakkérdés:
8.1.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály

(36600/3215-1/2017. ált. sz.) a kitermelési MÜT jóváhagyásához szakhatóságként a
következő feltételekkel járult hozzá:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya
(5000 Szolnok, Hősök tere 6.) a TESZT Kft. (5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 23/A) által
benyújtott „Tiszakürt II. homok, vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelek
(Tiszakürt,

0233/12,13,14

jóváhagyásának

hatósági

hrsz.)

2017-2021.

eljárásában

évi

kitermelés

megküldött

műszaki

üzemi

JN/HF/BO/1066-3/2017.

terv

számú

szakhatósági megkeresésére a JNSZM KI Hatósági Osztály (a továbbiakban: Hatóság), az
alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:
A műszaki üzemi terv engedélyezéséhez előírásokkal hozzájárulok.
Előírások, feltételek:
1.

Az üzemelés csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz és a talajvíz ne

szennyeződhessen.
2.

Vízszennyezéssel kapcsolatos bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell

jelenteni a vízvédelmi hatóságnak.
3.

Az üzemelés során figyelembe kell venni a felszín alatti vizek védelméről szóló

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet vízvédelemre vonatkozó előírásait.
4.

Az üzemeltetés során végzett tevékenységek nem okozhatják a felszín alatti víz és a

földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti „B”
szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a
határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható
meg.”
8.2.

A

Jász-Nagykun-Szolnok

Környezetvédelmi

és

Megyei

Természetvédelmi

Kormányhivatal
Főosztály

Szolnoki

Járási

(JN-07/61/01724-03/2017.

Hivatal
sz.)

a

kitermelési MÜT jóváhagyási eljárásban szakkérdésre vonatkozó szakvéleménye alapján tett
előírások:
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Természet- és tájvédelmi szempontból:
1.

A kitermelés során létrejövő depónia halmok és homlokfalak védett üreglakó fajok

költését teszik lehetővé. Ennek elkerülése érdekében a munkafolyamatok több órát
o

meghaladó szüneteltetése esetén max. 45 -os rézsű kialakítása, avagy a rézsű hálós lefedése
szükséges.
2.

A tervezett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a dokumentációban megjelölt

kiszállítási útvonal mezsgyéje és az azon található növényzet ne sérülhessen.
3.

A működés következtében megvalósuló védett faj veszélyeztetése esetén a területileg

illetékes természetvédelmi őr a tevékenységeket felfüggesztheti, valamint hatóságunk útján
további korlátozásokat tehet.
4.

A munkálatok megkezdése előtt legalább 5 nappal a területileg illetékes Hortobágyi

Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrének – Sallai Zoltán, tel.: +36-30/239-5546 –
értesítése szükséges.
A földtani közeg védelme szempontjából:
1.

A bányászati tevékenység nem okozhatja a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-

EüM-FVM együttes rendelet szerinti „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb
állapotát.
2.

Környezetszennyezéssel járó, az illetékességi területünkön bekövetkező bármilyen

rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal

Szolnoki

Járási

Hivatal

Környezetvédelmi

és

Természetvédelmi

Főosztályának.
Zajvédelmi szempontból:
Zajtól védendő környezetet érő hatások esetén a környezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes

szabályairól

szóló

284/2007.(X.29.)

Kormányrendelet

előírásai,

a

zaj-

és

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM. együttes
rendelet meghatározott határértékei betartásáról kell gondoskodni.
Levegővédelmi szempontból:
1.

A tevékenységgel kapcsolatos munkálatokat – a levegő védelméről szóló 306/2010.

(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) előírásait betartva – úgy kell végezni, hogy
légszennyezést és légszennyezettséget okozó levegőterhelés ne lépjen fel.
2.

A szabadban végzett műveletek és technológia, valamint az anyagdepóniák felülete

helyhez kötött diffúz légszennyező forrásnak minősül, melyeket úgy kell kialakítani,
működtetni, fenntartani, hogy azokból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a
környezetbe, lakossági panaszra okot adó porszennyezés ne keletkezzen. Ennek érdekében
– főleg száraz időben – a szállítójárművek menetsebességét mérsékelni kell, illetve a szállítási
útvonalakat szükség szerint locsolni szükséges.
3.

A tevékenység végzése során alkalmazott gépjárműveknek az R. 28. § (1)

bekezdésében foglaltakat teljesítenie kell.
4.

A termelvény szállításakor gondoskodni kell – megfelelő intézkedések megtételével –

a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről.
Hulladékgazdálkodási szempontból:
1.

A termeléshez kapcsolódó munkák során képződő valamennyi hulladékra a

hulladékról

szóló

jogszabályokban

2012.
előírt

évi

CLXXXV.

törvényben

kötelezettségeknek

(Ht.),

maradéktalanul

hulladékjegyzéket a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet tartalmazza.
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valamint

a

eleget

kell

végrehajtási
tenni.

A
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2.

A Ht. a 1. § (2) b) pont értelmében az ásványi nyersanyagok kitermeléséből származó

hulladékokra a törvény csak eltérő rendelkezés hiányában terjed ki. A homokbánya
üzemeltetés során képződő hulladékokkal kapcsolatosan a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény, valamint a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM
rendelet rendelkezik.
3.

A

hasznosítható

ártalmatlaníthatók,

azok

hulladékok
kezelési

sem

lerakással,

módjaként

csak

a

sem

egyéb

hasznosítás

módon

nem

(újrafeldolgozás,

visszanyerés, energetikai hasznosítás), illetve hasznosítónak való átadás fogadható el.
4.

Az agyagbánya üzemeltetés során, gépek meghibásodásából fakadó veszélyes anyag

esetleges elfolyása (üzemanyag, hidraulika olaj, stb.) esetén azokat a megfelelő itatóanyaggal
fel kell itatni, a szennyezett talajt el kell távolítani. A szennyezett talajt és itatóanyagot a
továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni, amellyel kapcsolatosan a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015.
(VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni, különös tekintettel az elkülönített és a
további környezetszennyezést kizáró gyűjtésre.
5.

A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adhatók át.

6.

A

keletkező

hulladékokról

a

hulladékkal

kapcsolatos

nyilvántartási

és

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti
nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni a
Hatóságunk felé.
7.

A bányabezárást megelőzően az arra és a tájrendezésre vonatkozó műszaki

dokumentációban kérjük nyilatkozni az üzemeltetés során előfordult rendkívüli eseményekről
és az arra tett intézkedésekről. Amennyiben hulladékelszállítás is szükségessé vált, arra
vonatkozó bizonylatok másolati példányát is csatolni kell a dokumentációhoz.
Ezen szakvélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást
megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”
A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz
címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés
igazgatási szolgáltatási díja 43.000 Ft, melyet a 10032000-01417179-00000000 számú számlára kell
megfizetni. 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 A0332 kódszámot is fel kell tüntetni.

INDOKOLÁS

Bányavállalkozó 2017. május 4-én a „Tiszakürt II.- homok, vegyes, kevert nyersanyag” védnevű
bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre 2017 - 2021. évi kitermelési műszaki
üzemi tervet (MÜT) nyújtott be jóváhagyásra.
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A Bányafelügyelet a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, valamint a Bt. végrehajtásáról
szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 14. §-a alapján megvizsgálta és
megállapította, hogy a kérelem megfelelő.
A MÜT végrehajtása során igénybevételre tervezett ingatlan igénybevételi ütemezése összhangban
van a jóváhagyott ütemtervvel, ezért e körben rendelkezni nem kellett.
A bányatelek bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területének a végleges más célú
hasznosítását a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatala
Földhivatali Osztály 10.102/9/2017. számú határozatával engedélyezte.
A kitermelési MÜT-öt a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban érintett
szakhatóságnak:
- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály a
rendelkező rész 8.1. pontjában érvényesített szakhatósági állásfoglalását a következőkkel indokolta:
„A Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei

Kormányhivatal

Hatósági

Főosztály Bányászati Osztálya

hivatkozott számú – 2017. május 08. napján érkeztetett – megkeresésével a TESZT Kft. a „Tiszakürt
II. homok, vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelek (Tiszakürt, 0233/12,13,14 hrsz.) 20172021. évi kitermelés műszaki üzemi terv jóváhagyásának kérelemre indult hatósági eljárásában a
Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.
A 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. §. (2) bekezdése és a 3. sz. melléklet 7. pontja alapján a
bányászati engedélyezési hatósági eljárásban a vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó
szakkérdés annak elbírálása, hogy biztosíthatóak-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme,
hasznosítási

lehetőségei

megőrzése

jogszabályban

foglalt

követelményei,

valamint

annak

elbírálására, hogy biztosítható-e a vízbázis-védelem jogszabályban foglalt követelményeinek
teljesülése.
A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok alapján a fent hivatkozott szakkérdés
tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:
2

A bányatelek területe 0,083502 km , a alaplap magassága 77,00 mBf, a fedőlap magassága 87,80
mBf. A tervezett bányatelekhez legközelebbi felszíni vízfolyás a Ság-Böszörményi-főcsatorna, mely a
bányatelektől 300 m-re Ny-DNy-ra folyik. A tevékenység üzemi vizet nem igényel, szennyvíz nem
keletkezik.
Megállapítható, hogy vízvédelmi szempontból a tervben foglaltak alapján a tevékenység végzésére
vonatkozó kizáró ok várhatóan nem merül fel. A terv elfogadása ellen kifogást nem emelünk.
A döntést megalapozó jogszabályhelyek:
-

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelméről.

-

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által
veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi
mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

-

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

-

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelméről.

A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat
figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
A szakhatósági eljárásért a kérelmező a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi
hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2.
mellékletének 7. pontjában meghatározott összesen 28000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

- 5/9-

JN/HF/BO/1066-11/2017.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése
alapján adtam.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.
A Hatóság 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
Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. §. (2)
bekezdése és a 3. sz. melléklet 7. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg.”
A kitermelési MÜT-öt a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban felmerült
szakkérdés tekintetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási
Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának, aki az engedély kiadását nem
kifogásolta, és a rendelkező rész 8.2. pontjában érvényesített szakvéleményében foglalt előírásait a
következőkkel indokolta:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (5000
Szolnok, Hősök tere 6.) JN/HF/BO/1066-2/2017. számú megkeresésével a TESZT Tervező,Szervező
és Fővállalkozó Kft. (5600 Békéscsaba, Bartók Béla 23/A. 9/36.) által kérelmezett „Tiszakürt II.homok, vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelek (Tiszakürt 0233/12,0233/13 és 0233/14
hrsz.) 2017-2021. évi kitermelési műszaki üzemi tervének jóváhagyásához a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
közreműködését kérte a 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 4/A. § (4) bekezdése, valamint a 3. sz.
melléklet B. táblázat 6. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatának lefolytatásában.
A vizsgált szakkérdés:
a) A természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a
tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 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 kérelemhez mellékelte a kérelmezett bányatelek TESZT Tervező, Szervező és Fővállalkozó Kft.
(5600 Békéscsaba, Bartók Béla 23/A. 9/36.) által 2017 májusában készített 2017-2021. évi kitermelési
műszaki üzemi tervét és a szakértői díjának – 28.000 Ft – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 10045002 00335694 00000000
számú számlájára történő megfizetését igazoló bizonylatot.
Az engedélyezési eljárás során benyújtott tervdokumentáció megfelel a jogszabályokban foglalt
tartalmi követelményeknek.
A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:
-

A bányászati tevékenység a Tiszakürt 0233/12, 0233/13, 0233/14 hrsz. alatti földrészleteket érinti,
2

területe 0,083502 km , mely a belterületi határtól kb. 0,8 km távolságra helyezkedik el. Az alaplap
magassága 77,00 mBf., a fedőlap magassága 87,8 mBf.
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-

A tervezett bányanyitással érintett Tiszakürt 0233/12; 0233/13; 0233/14 hrsz.-ú külterületi
ingatlanok a hatályos jogszabályok alapján nem állnak országos jelentőségű természetvédelmi
oltalom alatt, továbbá nem szerepelnek a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékleteiben, nem
részei a Natura 2000 hálózatnak.

-

A megjelölt terület közelében azonban ex-lege védett, valamint a Natura 2000 hálózatba tartozó
természet-közeli területek találhatóak.

-

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisában az érintett területre vonatkozóan a
13/2001. (V. 9.) KöM rendelet alapján védett fajnak minősülő partifecske (Riparia riparia), valamint
gyurgyalag (Merops apiaster) előfordulása regisztrált, a megjelölt bányaterületet megközelítő
útvonal mezsgyéjében védett növényfajok, mint a nyúlánk sárma (Ornithogallum brevistylum) és a
réti őszirózsa (Aster sedifolius), az utat szegélyező fákon és cserjéken további védett madárfajok,
mint a kis őrgébics (Lanius minor) és a tövisszúró gébics (Lanius collurio) jelenléte ismert.

-

A haszonanyag kitermelését a fedő letermelése megelőzi. A letermelt humuszt külön deponálják,
majd a rekultiváció során visszaterítik a kialakítandó részükre. A haszonanyag kitermelés és
rakodás földnedves állapotban, forgó-felsővázas rakodógéppel fog történni közvetlenül a
szállítójárműre. A kitermelt haszonanyag elszállítása a 0237/2 hrsz-ú úton történik. A
munkaterületen és a szállítási útvonalon keletkező diffúz kiporzást locsolással, illetve a szállító
járművek menetsebességének korlátozásával csökkentik.

-

A bányászati tevékenységet csak a nappali időszakban végzik. A nappali zajvédelmi hatásterület
170 m (50 dB), ezen a távolságon belül védendő létesítmény, terület nincs.

-

A dokumentáció szerint az érintett földrészletek közvetlen környezetében zajtól védendő
létesítmény nincs. Mérlegelési jogkörben jogszabályi előírást tettünk.

-

A kérelemhez benyújtott üzemi terv szerint a 2017-2021. időszakban a tevékenység során
üzemszerűen nem keletkeznek bányászati és veszélyes hulladékok. A homokbánya üzemeltetés
során keletkező hulladékok kezelése a Hatóságunk hatáskörébe tartozó vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelel.

-

A kitermelést végző munkagépek szervizelését/karbantartását nem a kérelmezett bányatelek
területén végzik.

-

Üzemanyag tárolás a bányában nem fog történni, amennyiben a gépek üzemanyag utánpótlása
(lánctalpas munkagépek esetén) a tervezett bányatelek területén történne tartálykocsiból, a
feltöltést peremmel ellátott fémtálca felett végzik majd. A gumikerekes munkagépek tervezetten
üzemanyagtöltő állomáson tankolnak.

-

Újrahasznosítási cél: Horgásztó, vizes élőhely kialakítása.

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

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (4)
bekezdése a hatóságunkat tárgyi eljárásban szakértőként jelöli ki.

-

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3.
mellékletének B. táblázat 6. pontja.
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-

„A természet védelméről” szóló 1996. évi LIII. tv. 42.§ (1), valamint a 43.§ (1) szerint tilos a védett
növény-

illetve

állatfajok

veszélyeztetése,

zavarása,

károsítása,

elpusztítása,

élettevékenységeinek veszélyeztetése, élőhelyeinek lerombolása, károsítása.
-

Földtani közeg védelme szempontjából a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.)
Kormányrendelet.

-

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.)
Kormányrendelet.

-

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet.

-

A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a kapcsolódó végrehajtási
jogszabályokban foglaltak.”

A Bányafelügyeletnek a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének A. és B. pontjában
szereplő, a táblázatban feltüntetett szakhatóságokat, illetve szakkérdések ügyében nyilatkozó
hatóságokat a döntéshozatalhoz az alábbi fennálló feltételek miatt nem kellett bevonnia:
Hatóság megnevezése:

Megkeresés mellőzésének oka:

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,

az eljárás tárgya nem meddőhányó vagy 40 m-nél

Vasúti és Hajózási Hivatal

magasabb építmény

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

a tevékenység nem érinti honvédelmi vagy katonai

vezetője

célú létesítmény működési vagy védőterületét

települési önkormányzat jegyzője

megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi osztálya

a tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett
természeti területet
a tevékenység nem termőföldön valósul meg és
ugyanezt a szakkérdést korábban önálló eljárásban
vizsgálták

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
1. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont, figyelemmel a környezetvédelmi engedélyben foglaltakra.
2. Vhr. 14 § (2) bekezdés a) pont.
3. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont, figyelemmel a környezetvédelmi
engedélyben foglaltakra.
4. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés d) pont, figyelemmel arra is, hogy
Bányavállalkozó ásványvagyon- és termelvény-veszteség engedélyezését nem kérte.
5. Bt. 27. § (4) bekezdés és a Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont, figyelemmel arra, hogy a tervezett
bányászati tevékenységgel érintett Tiszakürt 0233/12, 0233/13 és 0233/14 hrsz.-ú ingatlanok
tulajdonosával Megállapodást kötött a Bányavállalkozó az ingatlanok bányászati célú
igénybevételére vonatkozóan.
6. Bt. 41. § (7); (7b) bekezdés és Vhr. 25. § (7)-(9) bekezdés. A tájrendezést a kitermelés
folyamán a Bányavállalkozó a MÜT hatálya alatt folyamatosan végzi. A Bányafelügyelet a
biztosíték mértékét és módját a Bányavállalkozó költségtervén alapuló számítása és ajánlata
alapján elfogadta.
7.1. Bt. 27. § (4) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, Vhr. 22. § (1) bekezdés, mivel a határpilléreket
elérik a művelés során, ezért lehetőség van a végállapoti részűk kialakítására és a tájrendezés
elvégzésére.
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7.2. 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdés.
8. a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdése, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. §
(3)-(4) bekezdése és 3. számú melléklete.
A Bányafelügyelet megállapította, hogy a Bányavállalkozónak koncessziós díj, bányajáradék,
felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására
megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása nincs, illetve bányajáradék bevallására vonatkozó
kötelezettségét teljesítette.
A Bányavállalkozó befizetése 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 a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja
meg.
A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a
Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.
Szolnok, 2017. május 15.
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