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H A T Á R O Z A T
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a DÉBÁK Kft. (6772 Deszk, Alkotmány
u. 43.,a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a Szatymaz 0278/6, 0278/11, 0278/14, 0278/15,
0278/17, 0278/24, 0278/70, 0278/71, 0278/72, 0278/75, 0278/76 és 0278/78 hrsz-ú területeken
kevert ásványi nyersanyag II. (kódszáma: 2312) kutatására vonatkozó műszaki üzemi tervét
jóv áh ag yj a
a következő feltételekkel:
1.

A Bányavállalkozó köteles az érintett ingatlan tulajdonosát (kezelőjét, használóját) legalább
nyolc nappal a kutatási tevékenység megkezdése előtt előzetesen értesíteni. A kutatást csak
olyan ingatlanon végezheti, amelyre igénybevételi jogosultságot szerzett.
A kutatással – az igénybevételi jogosultság megszerzését követően – igénybe vehető ingatlan
helyrajzi száma, a tervezett fúrások:
20 db fúrás Szatymaz 0278/6, 0278/11, 0278/14, 0278/15, 0278/17, 0278/24, 0278/70, 0278/71,
0278/72, 0278/75, 0278/76 és 0278/78 hrsz-ú ingatlanokon. A megkutatni tervezett terület
2

2

nagysága: 0312956 km (31 ha 2956 m )
2.

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

3.

Engedélyezett kutatási tevékenység: 20 db kutatófúrás, mintavételezés, a minták vizsgálata.

4.

A kutatás során nem keletkezik bányakár, ezért a Bányafelügyelet a helyreállításra nem kér
biztosítékot.
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5.

A kutatási tevékenység megkezdésének tervezett időpontját a kutatás megkezdését
megelőzően legalább 8 nappal, a kutatás befejezését a befejezés napját követő 8 napon belül
Bányafelügyelet 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 Bányafelügyeletnél 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.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz
címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés
igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a (25.000.- Ft). A fellebbezés
díját a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-01417179-00000000 pénzforgalmi
jelzőszámára kell átutalni és az átutalás igazolását a fellebbezéshez mellékelni kell. A befizetési
bizonylaton a határozat iktatószámát és az A0120 kódszámot fel kell tüntetni.

I N D O K O L Á S
A Bányavállalkozó az JN/MEF/BO/587-8/2016. számú 2016.május 11-én jogerőssé vált kutatási
engedély alapján kérte a területre vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyását. A kérelmet
2016. június 6-án, tehát jogvesztő határidőn belül nyújtotta be.
A Bányafelügyelet dokumentáció áttekintése után megállapította, hogy az megfelel bányászatról szóló
1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 22. § és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.)
6/D. § (1) bekezdés előírásainak.
A határozat rendelkező részének 1. pontjában foglaltak a Vhr. 6/E. § (1) bekezdésén alapulnak,
figyelemmel a Bt. 2. § -ra. A Bányafelügyelet kiemelten felhívja a figyelmet arra, hogy bármilyen
kutatási tevékenység csak olyan ingatlanon végezhető, ahol a Bányavállakozó jogosultságot
szerez.
A Bányafelügyelet a felsorolt kutatási tevékenységek időszükségletét a Vhr. 6/E. § (1) bekezdése
alapján határozta meg.
A 3. pont a Vhr. 6/E. § (1) bekezdésen, a 4. pont a Vhr. 25. § (5)-(8) bekezdésen, az 5. pont a Vhr.
6/E. § (4) bekezdésen, a 6. pont a Vhr. 6/E. § (5) bekezdésen, a 7. pont a Bt. 22. § (13) bekezdésen
alapul.
A 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:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatal

Megkeresés mellőzésének oka:
az eljárás gyorsforgalmi utat, közúti határátkelőhely
közlekedési építményeit, azok biztonsági övezetét nem
érinti

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,

a tevékenység egyéb víziközlekedési létesítményt nem

Vasúti és Hajózási Hivatal

érint
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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
a tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett

települési önkormányzat jegyzője

természeti területet

megyei kormányhivatal járási földhivatala

a tevékenység termőföldet nem érint

megyei kormányhivatal építésügyi és

a tevékenység nem érint régészeti lelőhelyet,

örökségvédelmi osztálya

nyilvántartott műemléki értéket

megyei kormányhivatal közlekedési

a tevékenység országos közutat, helyi közutat, ill.

felügyelősége

annak biztonsági övezetét nem érinti

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
CSZ/3311-7/2016. számú határozatával módosította a Bányavállalkozónak, a Szatymaz 0278/6,
0278/11, 0278/14, 0278/15, 0278/17, 0278/24, 0278/70, 0278/71, 0278/72, 0278/75, 0278/76 és
0278/78

hrsz-ú

területekre

adott

CS/01/3311-5/2016.

számú

működési

engedélyét.

A

Bányafelügyelet ezért nem kereste meg szakhatósági állásfoglalás kéréssel a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági
Osztályt és nem kért szakvéleményt a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálytól.
A kutatási műszaki üzemi tervdokumentáció tartalmát figyelembe véve a Bányafelügyelet a
kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyta.
Az igazgatási szolgáltatási díj a kérelmező befizetése alapján rendezett.
A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdés alapján
biztosította. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját a bányafelügyelet részére fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének
részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 2. melléklete
állapítja meg.
A Bányafelügyelet határozatát az 1993. évi XLVIII. törvény 44. § (1) a) pontjában, valamint a
267/2006. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében hozta, illetékessége a
267/2006. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésén és 1. mellékletén alapul.
Szolnok, 2016. június 27.
Tisztelettel:
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr.Palicz András
bányakapitány,bányászati osztályvezető
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Értesül:(tértivevénnyel)
1. DÉBÁK Kft., 6772 Deszk, Alkotmány u. 43.
2. Kordás Pál, xxxx
3. Tasnádi Gábor József, xxxx
4. Oltványi József László, xxxx
5. Baranyainé Dr. Furák Andrea Katalin, xxxx
6. Nemzeti Adó-és Vámhivatal Dél-Alföldi Regionális Bűnügyi Ig. Vizsgálati Osztály 6723 Szeged,
Dankó Pista utca 4.
7. Cement Építőanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6728 Szeged Dorozsmai út 35.
8. Szatymaz Község Önkormányzata, 6763 Szatymaz Kossuth utca 10.
9. Tasnádi Tamás Miklós, xxxx
10.EDF DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT., 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 64-66.
11.MBFH (jogerőre emelkedést követően elektronikusan)
12.Irattár
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