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HATÁROZAT

A

Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei

Kormányhivatal

Hatósági

Főosztály

Bányászati

Osztálya

(továbbiakban: Bányafelügyelet) a SRL-TRANS Kft. (6044 Kecskemét, Kossuth Lajos u. 4.
adószáma: 25532427-2-03, továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a „Kecskemét VI. - homok,
vegyes,

kevert

nyersanyag”

védnevű

bányatelek

tekintetében,

a

tervtérképen

lehatárolt

bányaüzemre beterjesztett 2017 - 2019. évi kitermelési műszaki üzemi terv (MÜT) jóváhagyási
kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta, és
jóváhagyja
a következő feltételekkel:
1. A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): 2019. december 31.
2. Bányaüzem lehatárolása: a Bányafelügyelet a bányaüzemet a Kecskemét VI. MÜT-1/2017.
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

ben: xxxx m.

3

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

2018-ben: xxxx m , 2019-ben: xxxx m
4. A

Bányafelügyelet

3

ásványvagyon-veszteség

(visszahagyni

tervezett

mennyiség)

és

termelvény-veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi.
5. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan: Kecskemét 0206/37, 0206/99,
0206/182, 0206/184, 0206/189, 0206/342, 0206/344 és 0206/346 hrsz., a tervtérképen jelölt
és jóváhagyott mértékig.

Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
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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
bankgarancia elfogadja. A Bányavállalkozó a bankgarancia szerződést 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 Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet

Katasztrófavédelmi

Hatósági

Osztály

(35600/2845-1/2017.ált.)

a

kitermelési

MÜT

jóváhagyásához szakhatóságként a következő feltételekkel járult hozzá:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
(5000 Szolnok, Hősök tere 6., 5001 Szolnok, Pf.: 164) fenti számú megkeresésében
hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte, SRL Trans Kft. (6044 Kecskemét, Kossuth u.
4.) kérelmére indult Kecskemét VI. homok, kevert ásványi nyersanyag kitermelési Műszaki
Üzemi Tervének jóváhagyásához.
A kitermelési Műszaki Üzemi Terv jóváhagyásához a
szakhatósági hozzájárulásomat megadom.
Előírások:
1.

A tevékenységet a felszíni- és felszín alatti víz 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 felszín alatti vízben.
3.

A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen

anyagok

keletkezéséhez

vezető

anyagok

használata,

illetve

elhelyezése

csak

környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
4.

A bányában a 126,00 mBf. alatti, illetve talajvízszint alóli kitermelés tilos, nem

folytatható.
5.

A bányába telepített gépek üzemeltetésekor a biztonsági előírásokat be kell tartani, a

talaj közvetve a talajvíz szennyeződésének elkerülése érdekében.
6.

A kommunális szennyvíz csak engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre

szállítható.
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7.

Környezetszennyezéssel (vízszennyezéssel) járó havária esetén hatóságunkat

azonnal értesíteni kell.
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.”
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály (BK-05/BTF/01851-2/2017.sz.) a kitermelési MÜT jóváhagyási
eljárásban szakkérdésre vonatkozó szakvéleménye alapján tett előírások:
védelmi,

hulladékgazdálkodási,

levegőtisztaság-védelmi,

zaj-

és

„Földtani közeg
rezgésvédelmi,

valamint természet- és tájvédelmi szakkérdés szempontjából:
1.

A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű

környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a
környezetkárosítást és biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok
mennyiségének csökkentését.
2.

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a

hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.
3.

A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből

származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gyűjteni.
4.

A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék csak engedéllyel rendelkező

hulladékgazdálkodónak adható át.
5.

Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő

hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági
lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez
viszonyítva aránytalanul magasak.
6.

Az esetlegesen elcsöpögő üzemanyagot, olajat azonnal fel kell itatni, és azt veszélyes

hulladékként kell kezelni.
7.

Az engedélyes köteles a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő részletes

nyilvántartást vezetni a hulladékokról, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenységgel
összefüggő anyagokról és eljárásokról, amelyet a hatóság munkatársainak mindenkor köteles
azok kérésére rendelkezésre bocsátani.
8.

Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról évente az arra

rendszeresített adatlapon adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint.
9.

Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem

megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró
bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget
okoz.
10.

A bányászati tevékenység, és a szállítás során a diffúz kiporzást a lehető legkisebb

mértékűre kell visszaszorítani.
11.

A

bányaterületet,

valamint

a

közúti

szállítási

útvonalakat

szükség

szerint

nedvesítéssel pormentesíteni kell.
12.

A

szilárd

burkolatú

útfelületeket

rendszeresen

takarítani

szennyeződésektől (pl. sár) a másodlagos porszennyezés megelőzésére.
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13.

A bányatelken üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a

bányászati tevékenység alacsony mértékű zajkibocsátását.
14.

A bányászati tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a legközelebbi védendő

épületeknél, a zaj- és rezgésterhelési határértékeknek való megfelelés biztosított legyen.
15.

A védett és fokozottan védett madárfajok megtelepedésének elkerülésére a bányászni

kívánt területeken április 15. és június 15. között napi rendszerességgel a bányászati
tevékenységet napközben végezni kell, vagy a madarak távol tartásáról gondoskodni kell,
például a későbbiekben bányászni kívánt partfalak hálós takarásával, vagy ferde rézsűs
letermeléssel. Alternatív megoldásként javasolt a madarak fészkelésére alkalmas (függőleges,
1,5-2,5 m magas), de bányászati tevékenységgel nem érintendő partfalak abból a célból
történő kialakítása a bányászott szakaszoktól távol, hogy a madarak a bányászati
tevékenységtől nem érintett falszakaszokon telepedjenek meg.
16.

Amennyiben a bányatelkek területén védett, vagy fokozottan védett élő szervezetek

telepednek meg, azt haladéktalanul jelenteni kell Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és
Hatóságunk felé.
17.

Amennyiben a bányatelek más részeiben védett vagy fokozottan védett madárfajok

telepednek meg, úgy a fészket tartalmazó falszakaszokon, valamint azok 10 m-es körzetében
április 20. és augusztus 20. közötti időszakban mindennemű bányászati tevékenységet
szüneteltetni kell. Az érintett partfal pillérként való meghagyása szükséges, olyan
szélességben, amely biztosítja a madarak fészkelését (min. 10 m). A lakott partfalak 10
méteres körzetében az emberi jelenlétet mellőzni kell a madarak költése zavartalanságának
biztosítása érdekében.
18.

A letermelt részek tájrendezését folyamatosan, a termelés előrehaladásával

egyidejűleg kell végezni.
19.

A már tájrendezett területek, humuszdepók gyomosodását meg kell akadályozni.”

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 11-én a „Kecskemét VI.-homok, vegyes, kevert nyersanyag” védnevű
bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre 2017 - 2019. évi kitermelési műszaki
üzemi tervet (MÜT) nyújtott be jóváhagyásra.
A Bányafelügyelet a kérelmet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, valamint a
Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 14. §-a alapján
megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem megfelelő.
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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 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály,
Földmérési és Földügyi Osztály 10.424/8/2017. számú határozatával engedélyezte.
A kitermelési MÜT-öt a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban érintett
szakhatóságnak:
-

a

Csongrád

Megyei

Katasztrófavédelmi

Igazgatóság

Igazgató-helyettesi

Szervezet

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a rendelkező rész 8.1. pontjában érvényesített szakhatósági
állásfoglalását a következőkkel indokolta:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (5000
Szolnok, Hősök tere 6., 5001 Szolnok, Pf.: 164) fenti számú megkeresésében hatóságunk
szakhatósági állásfoglalását kérte, SRL Trans Kft. (6044 Kecskemét, Kossuth u. 4.) kérelmére indult
Kecskemét

VI.

homok,

kevert

ásványi

nyersanyag

kitermelési

Műszaki

Üzemi

Tervének

jóváhagyásához.
A benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésemre álló iratok alapján az alábbiakat
állapítottam meg:
A bánya alaplapja:

126,00 mBf.

A bánya fedőlapja:

134,50 mBf.

Sarokpont

EOV Y (m)

EOV X (m)

Mag (mBf)

1

692823.17

182395.29

131.30

2

692745,15

182307,91

129.85

3

692708,52

182342,62

129,80

4

692507,71

182107,96

126,89

5

692285,42

182291,97

127,88

6

692510,50

182554,13

128,98

7

692481,79

182577,13

128,94

8

692711,30

182845,62

128,48

9

692761,10

182794,76

129,28

10

692795,23

182575,70

130,65

11

692810,66

182470,99

130,77
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Tervezett kitermelés:

2

Év

Terület nagysága (m )

Műveléssel érintett ingatlanok (hrsz.)

2017.

52194

0206/344, 346, 189, 184, 99, 182, 37

2018.

28540

0206/342

2019.

15638

0206/342

Összesen:

96372

A tervezett bánya fenékszintje a talajvizet nem éri el, leművelés csak száraz térszínen történik.

Kitermelési technológia:
A kitermelést különböző típusú, dízel üzemű kotrógépekkel végezik. A bányában 2 db forgóvázas
kotró és 1 db dózer fog üzemelni. A rakodás a kitermelést végző kotrógépekkel, közvetlenül a szállító
járművekre történik.
Tájrendezés (rekultiváció):
A bányaművelés végeztével a bányát tájrendezik. A tervezett rekultiváció során a bányagödröt
elegyengetik és rendezik, majd visszaterítik a bányaterületről lefedéssel eltávolított és külön deponált
humuszos fedőt. A bánya rekultivációja során mezőgazdasági művelés folytatását tervezik.
Vízellátás, szennyvíz-, csurgalékvíz-, csapadékvíz elvezetés:
A dolgozók ivóvíz ellátását palackos vízzel oldják meg. A területen mobil WC kerül felállításra,
tartályos vízellátással. A keletkező kommunális szennyvizet arra jogosult személy engedéllyel
rendelkező szennyvíztelepre szállítja ártalmatlanítás céljából.
Technológiai szennyvíz, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.
A tervezett bánya területen felszíni vízfolyás nem található.
A döntést megalapozó jogszabályhelyek:


A 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó
minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani
közeg

(B)

szennyezettségi

határértéknél

kedvezőbb

állapotának

lehetőség

szerinti

megőrzésével végezhető.


A felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a felszín alatti víz
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések
méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.



A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 10. § (1) a)
bekezdés

alapján

szennyező

anyagok

felszín

alatti

vízbe

történő

bevezetésének

megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása
érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen
anyagok

keletkezéséhez

vezető

anyagok
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környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések
kivételével – műszaki védelemmel folytatható.
A megküldött dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a rendelkező részben megadott előírások
betartása mellett, a tervezett tevékenység megfelel a hatáskörünkbe tartozó jogszabályi előírásoknak.
Az ügyfél a vízügyi és a vízvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.)
BM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. sz. melléklet 8. pontja szerinti engedélyezési eljárásban a
hatóság szakhatósági közreműködéséért fizetendő 28.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette
és azt igazolta.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 33/B (1) bekezdése alapján hatóságom szakhatósági
állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül köteles megadni.
A szakhatósági megkeresés 2017. május 22. napján érkezett a vízügyi hatóságra.
Hatóságom a szakhatósági állásfoglalását a fentiekre tekintettel 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.
Hatóságom illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.
Szakhatósági állásfoglalásomat a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet foglalt
szakkérdések alapján, a hatályos jogszabályok figyelembevételével adtam ki.
Hatóságom a Ket. 78.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését”.
A kitermelési MÜT-öt a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban felmerült
szakkérdés tekintetében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának, aki az engedély kiadását nem kifogásolta,
és a rendelkező rész 8.2. pontjában érvényesített szakvéleményében foglalt előírásait a
következőkkel indokolta:
„Az engedélyes a tervezett bányászati tevékenysége tárgyában – homokbánya létesítése – a
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú. melléklet 19. pontja alapján előzetes vizsgálati kérelmet
nyújtott be a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára.
Ezen eljárás során a Főosztály a 111538-1-13/2016. számú határozatában megállapította, hogy a
tervezett tevékenység nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem
kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni.
A bányatelek sarok-, illetve törésponti koordinátái:

Sorszám

EOV Y [m]

EOV X [m]

1

692 823,17

182 395,29

2

692 745,15

182 307,91

3

692 708,52

182 342,62

4

692 507,71

182 107,96
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5

692 285,42

182 291,97

6

692 510,50

182 554,13

7

692 481,79

182 577,13

8

692 711,30

182 845,62

9

692 761,10

182 794,76

10

692 795,23

182 575,70

11

692 810,66

182 470,99

A bányatelek más bányatelekkel nem határos, azzal nem érintkezik.
A tervezett bányaművelési mélység nem éri el a talajvizet.
A tervezett bányatelek adatai:
Terület:

0,190939 km

Fedősík:

+134,5 mBf

Alapsík:

+126,0 mBf

2

Valószínűsíthető ásványvagyon: 468.833 m

3

Kitermelési üzemezés:
3

Haszonanyag (m )
Év

3

Humusz (m )

Vegyes, kevert
nyersanyag

Homok

Összesen

2017.

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

2018.

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

2019.

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Összesen

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

A humuszban gazdag termőföld a tájrendezés során teljes mértékben a területen kerül
újrahasznosításra.
3

Napi maximális termelés:

1.000 – 1.200 m /nap/gép

Maximális szállítási egység:

2×67 db billenőputtonyos tehergépjármű

A tervezett bányászati tevékenység:
A bányászati tevékenység első lépése a lefedés (humuszos talaj, fedőréteg eltávolítása, deponálása).
A kitermelés szárazon történik, a kotrógépek a kitermelt anyagot közvetlenül a szállító járművekre
3

rakják. A szállítás különböző típusú, nagyrészt dízel üzemű, várhatóan 15 m -es, billenőputtonyos, a
közúti forgalomban is részt vevő tehergépjárművekkel történik. Az ásványi nyersanyag kitermelését
követően, a bánya területét rekultiválják, melynek során visszaterítik a lefedéssel eltávolított és külön
deponált humuszos fedőt.
Természetvédelem
Az érintett külterületi ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura
2000 hálózat részét nem képezik, a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és
európai uniós követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a
dokumentáció szerint és a rendelkező részben tett előírások betartásával megfelel.
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A benyújtott dokumentáció VIII. 7. pontja tartalmazza az élővilág védelme érdekében tett
munkálatokat, megelőző intézkedéseket, amelyet természet-és tájvédelmi szempontból elfogadunk,
azok a rendelkező részben tett kikötéseinknek megfelelőek, de továbbra is fenntartjuk ezen
feltételeinket a védett, fokozottan védett madárfajok példányainak megőrzése érdekében.
A művelt homokbányákban rendszeresen védett (partifecske) és fokozottan védett (gyurgyalag)
madarak telepednek meg. Ezen védett és fokozottan védett madárfajok fészkelésének biztosítása
érdekében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) alábbi
jogszabályi előírásait be kell tartani:
Tvt. 7. § (2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok
megóvása érdekében:
a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések
külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és
esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről;
c) a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás,
az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a
tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére;
f) a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket;
Tvt. 8.§ (1) A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését
élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.
Tvt. 9. § (1) A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági,
gazdálkodási

és

kereskedelmi

tevékenységet

a

természeti

értékek

és

rendszerek

működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.
Tvt. 17. § (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek
élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a
természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.
Tvt. 43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása,
szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-,
pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
Hulladékgazdálkodás
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján:


4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető
legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne
okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés
megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék
hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.



12. § (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. § (1) A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.



56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve
anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

A veszélyes hulladékokra vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben megadottak az irányadók.
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A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásainkat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés
alapján tettük.
A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési
módjaként csak a hasznosítás (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás) illetve
hasznosítónak való átadás fogadható el.
Földtani közeg védelme
A bányászati tevékenység üzemszerű körülmények között talajszennyezést nem okoz, hatásterület
nem állapítható meg. A bányában csak a műszaki és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gépek
üzemelhetnek.
Levegővédelem, zaj-és rezgésvédelem
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a szerint
tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő
működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése,
továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A legközelebbi zajtól védendő épület a 300 m-re található
tanyaépület (0206/44 hrsz.). A telephelyen kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (06-22h)
végeznek tevékenységet.
A benyújtott dokumentáció alapján, a legközelebbi zajtól védendő épületeknél, a zajterhelési
határértékeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.
3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerinti zajterhelési határértékek teljesülnek.
A dokumentációban leírt, számításokkal meghatározott hatásterületen belül nem található zajtól
védendő épület és védett terület.
A hatóságunkra benyújtott dokumentáció alapján megállapítottuk, hogy a bányászati
tevékenység megfelel a hatáskörünkbe tartozó jogszabályi előírásoknak, környezet- és
természetvédelmi érdekeket nem sért.
A szakkérdésre vonatkozó nyilatkozatunkat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján adtuk ki.
Az ügyfél a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb
eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
6.2. pontja szerinti, a bányafelügyelet szakigazgatási engedélyezési eljárásban a szakkérdés
vizsgálatáért fizetendő – 28000 Ft – igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, és a befizetésről szóló
másolatot a dokumentációhoz csatolta.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hatáskörét az eljárásban a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A § (4) bekezdés, illetékességét a
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A §-a állapítja meg.”
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:
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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 Kecskemét 0206/37, 0206/99, 0206/182, 0206/184,
0206/189, 0206/342, 0206/344 és 0206/346 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosaival 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.
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. §
(2) 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.
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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. június 7.
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