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HATÁROZAT
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) Tímár Béla Vince egyéni vállalkozó
(xxxx; továbbiakban: Bányavállalkozó) által benyújtott kérelemre a „Hunya I.- homok” védnevű
bányatelket
módosítja (bővíti)
a következők szerint:
1./ A bányatelek:
1. 1. védneve:

Hunya I.- homok

1. 2. ásványi nyersanyaga:
- csoport: homok, alcsoport: homok, kódja: 1453,
besorolása: haszonanyag,
- csoport: vegyes, kevert nyersanyag, alcsoport: kevert ásványi nyersanyag II., kódja: 2312,
besorolása: haszonanyag.
1. 3. alkalmazni tervezett bányaművelési technológia: külfejtés.
2./ A bányatelek jogosítottjának:
2. 1. neve:

Tímár Béla Vince egyéni vállalkozó

2. 2. székhelye:

xxxx

3./ A bányatelek:
3. 1. földrajzi helye:

- Békés megye,
- Hunya 048/41, 048/42, 048/117, 048/120, 048/121
hrsz-ú külterületi ingatlanok.
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

5000 Szolnok Indóház utca 8. 5002 Szolnok Pf. 101. Telefon: (56) 422 603
e-mail: kh.mefv@jasz.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu

JN/MEF/BO/2404-11/2016.

3. 2. határvonal töréspontjainak felszíni koordinátái EOV rendszerben:
Töréspont

Koordináták

sorszáma

Y (m)

X (m)

Z (mBf)

1

786 376,12

161 482,34

86,68

2

786 720,34

161 479,43

87,05

3

786 714,38

161 354,65

87,17

4

786 714,34

161 044,00

88,74

5

786 378,38

161 447,45

87,34

3.3. fedőlapja:

+ 90,00 mBf

alaplapja:

+ 74,50 mBf

3.4. területe:

2

2

0,079432 km (7 ha 9432 m )

3.5. A bányatelek ásványi nyersanyagának mennyisége üzleti titoknak minősül,
melyet a határozat 1. számú melléklete tartalmaz.
4./ Védendő létesítmények:
4.1. A bányatelek határvonala mentén védendő létesítményként:
- a 2-3-4 határvonal mentén a Hunya Önkormányzatának kezelésében lévő Hunya 048/38
hrsz-ú földút található,
- a 4-5 határvonal mentén a Kondoros Önkormányzatának kezelésében lévő Kondoros 037
hrsz-ú földút található,
- az 5-1 határvonal mentén a Hunya Önkormányzatának kezelésében lévő Hunya 059/2 hrszú földút található.
4.2. A bányatelek területén belül védendő létesítmény, vízfolyás vagy természetvédelmi terület nem
található.
5./ Határ- és védőpillérek kijelölése a bányatelek területén és határvonalai mentén:
5.1. A bányatelek 2-3-4, 4-5 és 5-1 határvonalai mentén a szomszédos földutak védelmére - szakértő
0

0

által meghatározott - 5 méteres védősáv és az anyagra jellemző 33 -os határszög, 3 -os határszög
0

korrekció figyelembevételével, 30 -os hajlású rézsű alkalmazásával védő-, egyben határpillért jelöl ki a
Bányafelügyelet.
5.2. A bányatelek 1-2 határvonala mentén a szomszédos földterületek védelmére - szakértő által
0

0

meghatározott - 5 méteres védősáv és az anyagra jellemző 33 -os határszög, 3 -os határszög
korrekció

figyelembevételével,

0

30 -os

hajlású

rézsű

alkalmazásával

Bányafelügyelet.
A védő- és határpillérek méretezése a + 74,50 mBf alaplapra vonatkozik.
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6./ Szakhatóságok, szakkérdések:
6.1. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya
(35400/746/4/2016. ált. sz.) a bányatelek módosításához szakhatóságként a következő feltételekkel
járult hozzá: „Tímár Béla Vince bányavállalkozó (5555 Hunya, Rákóczi út 42/1.) részére a Hunya,
külterület 048/120, 048/121, 048/41, 048/42 és 048/117 hrsz.-ú ingatlanokon üzemeltetett „Hunya I.
– homok” bányatelek módosításához (mélységi bővítéséhez)
az alábbi feltételekkel hozzájárulok:
1. A tevékenységet mindenkor a jóváhagyott műszaki üzemi tervben foglaltaknak megfelelően
úgy kell végezni, hogy a bányató, illetve a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek, a
bányászati

tevékenység

nem

okozhatja

a

vonatkozó

jogszabály

szerinti

(B)

szennyezettségi, illetve a bizonyított (Ab) háttér-szennyezettségi értéknél kedvezőtlenebb
állapotot a felszín alatti vízben.
2. A munkaterületen, a bányába telepített gépeken csak az elengedhetetlen mértékű napi
karbantartás és a közvetlen balesetveszély, illetve környezeti kár elhárítását szolgáló
javítás végezhető, melynek során meg kell akadályozni a felszíni, felszín alatti vizek
szennyeződését. A gépek tárolását, mobil tartálykocsiból történő feltöltését úgy kell
megoldani, hogy a talajba, a felszín alatti vizekbe, illetve a bányatóba szennyeződés ne
kerülhessen.
3. A bányászati kitermelés maximum 74,50 mBf magasságig végezhető.
4. Környezetszennyezéssel járó üzemzavart, vagy más rendkívüli eseményt azonnal jelenteni
kell az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságnak az elhárításra vonatkozó intézkedések
megtétele mellett.
Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek
hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.
A jogorvoslati eljárás díja 14.000,- Ft, melyet a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10026005-00283573-00000000 számú számlájára kell befizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj
befizetését igazoló dokumentumot a fellebbezéshez kell csatolni.”
6.2. A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának a
bányatelek módosítási eljárás során szakkérdésben adott (BE/39/25834-002/2016. számú) szakági
véleménye alapján tett előírások:
1. Az ásványi nyersanyag kitermelését jóváhagyott kitermelési műszaki üzemi terv alapján kell
végezni.
2. A munkálatokat a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon kell folytatni.
3. A kitermelési munkálatok során a földtani közegbe szennyező anyagok nem kerülhetnek,
illetve nem okozhatják a földtani közeg jelenlegi minőségének romlását.
4. A bánya területén dolgozó munkagépek karbantartásáról folyamatosan gondoskodni
szükséges. Amennyiben meghibásodás történik – üzemanyag-tartály lyukadás, olajszivárgás
– a szennyezettséggel érintett talajt (mint veszélyes hulladékot) kitermelést követően
megfelelő műszaki védettséggel ellátott tartályban kell tárolni mindaddig, amíg át nem adják
érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégnek.
5. A bánya területére szemetet szállítani és azt ott lerakni SZIGORÚAN TILOS.
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6. A munkaterületen dolgozóknál keletkező hulladékok elhelyezésére – a dolgozói létszám
figyelembe vételével – megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényzetet kell elhelyezni, melynek
rendszeres ürítéséről gondoskodni kell. Veszélyes hulladék keletkezése esetén a hulladékok
rövid idejű ideiglenes gyűjtését zárt, fedett edényzetben (pl. fém vagy műanyag hordó,
konténer stb.) kell megoldani, továbbá gondoskodni kell a folyamatos elszállításáról,
engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére történő átadásáról.
7. A telephelyen végzett tevékenység során keletkező hulladékok helyszíni gyűjtése, továbbá
szállítása, ártalmatlanítása, hasznosítása, nyilvántartása és a hulladékokra vonatkozó
adatszolgáltatás tekintetében be kell tartani a mindenkor hatályos hulladékgazdálkodási
jogszabályokban foglalt előírásokat.
8. A telephelyen keletkezett veszélyes hulladékok csak érvényes – adott hulladékokra
vonatkozó – hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégnek adhatók át.
9. A hulladékok átadása során keletkező bizonylatokat (szállítólevél, mérlegelési jegy, átadásátvételi bizonylat stb.) meg kell őrizni.
10. Bármilyen környezetszennyezéssel járó üzemzavart vagy más rendkívüli eseményt, havária
helyzetet – az elhárításra tett azonnali intézkedések megkezdése mellett – haladéktalanul be
kell jelenteni az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak.
7./ A Bányafelügyelet a bányatelek területére vonatkozóan az alábbi újrahasznosítási célt hagyja jóvá:
- a leművelt területen sporthorgászat céljára is alkalmas vizes élőhely kialakítása.
8./ A Bányafelügyelet a bányatelekkel lefedett ingatlan bányászati célra történő igénybevételére
kidolgozott ütemtervet elfogadja.
9./ A tájrendezési előtervnek megfelelően a bányászati tevékenységgel érintett külszíni területet
fokozatosan helyre kell állítani és ezzel újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni vagy a természeti
környezetbe illően kialakítani.
10./ A Bányafelügyelet az SZBK/1531/11/2009. számú határozataiban foglaltakat törli.
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 50.000 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 A0220 kódszámot is fel kell tüntetni.
INDOKOLÁS
A Bányafelügyelet Tímár Béla Vince egyéni vállalkozó (Bányavállalkozó) által 2016. szeptember 26-án
benyújtott „Hunya I.- homok” védnevű bányatelek módosítási (mélységi irányú bővítési) kérelmére a
rendelkező részben foglaltak szerint határozott, mivel a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.)
26. § (1) bekezdés értelmében ásványi nyersanyagot feltárni és kitermelni, szénhidrogén felszín alatti
tárolására földtani szerkezetet hasznosítani a föld felszínének és mélyének e célra elhatárolt részén (a
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továbbiakban: bányatelek) szabad. A Bányafelügyelet a „Hunya I.- homok” védnevű bányatelket
utoljára SZBK/1531/11/2009. számú határozatával módosította.
A Bányafelügyelet a bányatelek Hunya 048/117, 048/120 és 048/121 hrsz-ú területére vonatkozóan
SZBK/3207/2/2007. számon kutatási jogot adományozott a Bányavállalkozónak. Az ásványi
nyersanyag kutatást a Bányavállalkozó a területen az SZBK/172/2/2008. számon jóváhagyott kutatási
műszaki üzemi terv alapján a +74,50 mBf mélységig elvégezte. A kutatás alapján a Bányavállalkozó a
+78,00 mBf mélységig zárójelentést készített, mellyel igazolta, hogy a lelőhely kitermelhető
ásványvagyonnal rendelkezik. A kérelmező a kutatás során homok és vegyes, kevert ásványi
nyersanyagon kívül más hasznosítható ásványi nyersanyagra nem bukkant. A földtani ismeretek
igazolása a Bányafelügyelet által SZBK/1106/2/2008. számon elfogadott kutatási zárójelentés alapján
volt elfogadható. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó kérelmére SZBK/1531/11/2009. számú
határozatával módosította a bányatelket, mely során a bányatelek alaplapját +78,80 mBf szinten
határozta meg. 2016-ban a Bányavállalkozó a korábban elvégzett kutatási adatok alapján új
Ásványvagyon kimutatási dokumentációt nyújtott be a +74,50 mBf alaplapig, melyet a Bányafelügyelet
JN/MEF/BO/562-2/2016. számú határozatával elfogadott.
A bányatelek megállapítási kérelem benyújtását megelőzően a Békés Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BE/39/24242-021/2016. számon az előzetes
környezetvédelmi vizsgálati eljárást lezáró határozatában kimondta, hogy a „Hunya I.- homok”
bányatelek mélységi bővítése során nem várhatók jelentős környezeti hatások, ezért környezeti
hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
A „Hunya I.-homok” védnevű bányatelek másik bányatelekkel nem határos.
1./ A Bányafelügyelet a kérelem elbírálása során megállapította, hogy a kérelmező a kérelmét a
203/1998. (XII. 19.) Korm. rend. (Vhr.) 11/A. § szerinti mellékletekkel és tartalommal készítette el és
terjesztette be.
A

bányatelek

területét

képező

ingatlanok

nem

a

Bányavállalkozó

tulajdonát

képezik.

A

Bányavállalkozó az ingatlan-tulajdonosokat előzetesen tájékoztatta a bányatelek megállapításai
szándékáról,

a

igénybevételének
megindításakor

bányaműveletekkel
módjáról
szintén

és

érinteni

várható

tájékoztatta

az

tervezett

ingatlanok

időpontjáról, melyről

a

ingatlan-tulajdonosokat.

bányászati

célra

Bányafelügyelet
Az

történő

az eljárás

ingatlan-tulajdonosok

a

bányatelekkel lefedni tervezett ingatlanok várható igénybevételi ütemtervével és az ingatlanok
használati, hasznosítási, illetve rendelkezési jogával kapcsolatos észrevételt nem tettek az eljárás
során. A Bányavállalkozó a Hunyadi MGTSZ tulajdonában lévő Hunya 048/41 és 048/42 hrsz-ú
ingatlanokon már további bányászati tevékenységet nem tervez.
A Békés Megyei Önkormányzati Hivatalt, mint ügyfelet a Bányafelügyelet értesítette az eljárás
megindításáról, aki az eljárás során TTO/33/33/2016 számon az alábbi nyilatkozatot tette: „A JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a fenti számú végzés megküldésével értesítette a Békés
Megyei Önkormányzatot Tímár Béla Vince egyéni vállalkozó (xxxx) kérelmére indult közigazgatási
eljárás megindításáról, amelynek tárgya a „Hunya I.- homok” védnevű bányatelek (Hunya: 048/41,
048/42, 048/117, 048/120 és 048/121 hrsz.) módosítása (mélységi irányú bővítése).
A Békés Megyei Önkormányzat a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43/A. § (1a) bekezdése
alapján a bányatelek megállapítására indított eljárásban a megyei területrendezési tervekkel való
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összhang vonatkozásában ügyfélnek minősül annak érdekében, hogy a területrendezési tervben
foglalt, bányászattal összefüggő követelményeket érvényesíteni tudja, illetve a terület-felhasználás
engedélyezését megelőzően álláspontja képviseletet nyerjen.
A fentiek és a megküldött bányatelek módosítási kérelem vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a
mélységi irányú bővítéssel érintett földrészletek Békés megye hatályos területrendezési tervében a
mezőgazdasági térség terület-felhasználási kategóriába és az Országos ökológiai hálózat részét
képező ökológiai folyosó térségi övezetbe tartoznak.
Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT) a bányatelek
bővítéssel kapcsolatosan, a mezőgazdasági térség terület-felhasználási kategóriát illetően, releváns
rendelkezéseket nem tartalmaz. A bányatelek bővítéssel érintett földrészleteket érintő, az országos
ökológiai hálózatba tartozó ökológiai folyosó térségi övezetre az alábbi OTrT rendelkezések
vonatkoznak:
Országos ökológiai hálózat
13. § (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó előírások alkalmazásával lehet.
Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben
magterület, ökológiai folyosó, valamint puffer terület övezetbe kell sorolni.
Ökológiai folyosó övezete
18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magánterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e
az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai
kapcsolatok zavartalan működése.
(3)
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrasruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az
erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magánterület természetes élőhelyeinek
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó
műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű
bányatelek nem bővíthető.
Amennyiben a jelen közigazgatási eljárás már korábban megállapított bányateleknek kizárólag
a mélységi irányú bővítésére vonatkozik, véleményünk szerint a bányatelek módosítás Békés
megye hatályos területrendezési tervével nem ellentétes.”
2./ Az eljárásban érintett szakhatóságok, illetve szakkérdések ügyében nyilatkozó hatóságok
bevonásának és közreműködésének feltételét, valamint a szakkérdést, melyben az egyes
hatóságoknak nyilatkoznia kell, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének A. és B.
pontja tartalmazza.
A bányatelek módosítási kérelmet a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási
eljárásban érintett szakhatóságnak és szakkérdések ügyében nyilatkozó hatóságnak:
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- A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya – mint
szakhatóság - rendelkező rész 6.1. pontjába beépített feltételekkel járult hozzá: „A Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati
Osztálya JN/MEF/BO/2404-4/2016. ügyiratszámú megkeresésében Tímár Béla Vince egyéni
vállalkozó (továbbiakban: vállalkozó) által a Hunya, külterület 048/41, 048/42, 048/117, 048/120 és
048/121 hrsz. alatti ingatlanokon üzemelő „Hunya I.-homok” bányatelek módosításához kérte a
vízügyi és vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását.
A megkereséshez csatolt, valamint az egyéb rendelkezésemre álló dokumentációban foglaltakat
áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg:

1.

A vállalkozó által üzemeltetett homokbánya gazdaságosan kitermelhető ásványvagyona az

elkövetkező tervidőszakokban kimerül, a bővítést a bányatelek engedélyezett 78,80 mBf-i szintű
alaplapjának a 74,50 mBf-i szintig történő süllyesztésével tervezik, a bányatelek fedőlapja nem
változik (90,00 mBf).

2.

A homokbánya tervezett bővítése vertikális, új területek nem kerülnek művelésbe, a

bányatelek területe nem változik. A bányászati tevékenység során a külfejtés területén egy közel 8 haos, 11-12 m mély bányató alakul ki.

3. A bányában nem alkalmaznak vízszintsüllyesztést és víztelenítést, a haszonanyag kitermelése a
talajvízszint felett diesel üzemű kotrógéppel, a talajvízszint alatt pedig úszóműre épített
zagyszivattyúval történik. A víz alóli bányászat nem hat jelentős mértékben a felszín alatti vizek
mennyiségére, illetve minőségére.

4. A kialakult bányató párolgása miatti vízszintsüllyedés a külfejtés 45 m-es környezetében
észlelhető, a vertikális bővítés a vízfelületet nem növeli, többlet párolgást nem okoz. A terület
feláramlási övezetben található.

5. A felszín alatti vizek védelme szempontjából a tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának
nyomon követésére a vállalkozó megfigyelő rendszert üzemeltet, melynek keretében a vízszintmérést
havi

gyakorisággal,

a

minőségvizsgálatot

kétévenkénti

gyakorisággal

végzi.

Az

eddig

rendelkezésemre álló eredmények alapján csak a felszín alatti víz szulfát tartalma haladta meg
minden esetben a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez
szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM
együttes rendeletben meghatározott „B” szennyezettségi határértéket, ami területi sajátosság.

6.

A területre hulló csapadékvíz a bányatelek területén elszikkad. A bánya felszíni vízfolyással,

másik bányatelekkel nem áll kapcsolatban.

7.

A külfejtés területén ürítőtartályos illemhelyet telepítenek, a szennyvizet tengelyen

szennyvíztisztító telepre szállítják.

8.

A jóváhagyott tájrendezési terv szerint a bányató sporthorgászati célra is megfelelő vizes

élőhelyként kerül újrahasznosításra, ez a bővítéssel sem változik.

9.
10.

A bányatelek területe határozattal kijelölt, illetve távlati vízbázis védőterületét nem érinti.
A bányatelek a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 41. §

(2) bekezdés a) pontja, illetve a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő
települések besorolásáról kiadott 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján érzékeny területen fekszik.
A fentiek alapján megállapítottam, hogy előírásaim betartása esetén a tevékenység a vízbázis
védőterületére, védőidomára vonatkozó előírásoknak megfelel, a felszíni és felszín alatti vizek
minőségére nem gyakorol káros hatást. A jeges, illetve jégmentes árvizek levonulását nem
befolyásolja, a mederfenntartásra nincs hatása, ezért a bányatelek módosításához – mélységi
bővítéséhez – szakhatósági hozzájárulásomat a rendelkező részben rögzített feltételekkel megadtam.
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Szakhatósági állásfoglalásomat a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének
12. pontjában biztosított hatáskörömben és 2. mellékletének 12. pontja szerinti illetékességemben
eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004.
évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (6) bekezdése szerinti módon, a Korm. rendelethez
tartozó 3. melléklet A. részének 7. E) pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően
adtam meg.
A felszíni, valamint a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó előírásaim a felszíni vizek minősége
védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésén,
illetve a felszín alatti vizek védelméről szóló, módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. §, 10. §
(1) és (2) bekezdésén alapulnak.
Jelen szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja – a vízügyi és
a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet
(továbbiakban: BM rendelet) 2. mellékletének 7. pontja szerint – 28000 Ft, melyet a kérelmező
szabályszerűen megfizetett.
A döntés elleni önálló fellebbezést a Ket. 44. § (9) bekezdése nem teszi lehetővé.
A jogorvoslati eljárás díját a BM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján határoztam meg.
Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi
határozatot szíveskedjen részemre megküldeni, továbbá kérem, hogy fellebbezés esetén a
szakhatóságot megillető fellebbezési díjról szóló tájékoztatást határozatuk rendelkező részében
szíveskedjen szerepeltetni.”
- A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a
rendelkező rész 6.2. pontjában érvényesített szakvéleményének előírásait a következőkkel indokolta:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztály JN/MEF/BO/2404-2/2016. ügyiratszámú megkeresésében Tímár Béla
Vince részére, a Hunya I.-homok védnevű bányatelek módosításához – mélységi irányú bővítéséhez
– kért véleményt az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó
szakkérdéseket illetően.
A megkeresés és a kérelem áttanulmányozását követően az alábbiakat állapítottam meg:
A

Hunya

I.

homok

bányatelket

az

eljáró

hatóság

a

–

6879/2003.,

2391/21/2006.

és

SZBK/1531/11/2009. számú határozattal módosított – 7808/1996. számú határozatban engedélyezte.
Tímár Béla Vince a Hunya I. homok bányatelek mélységi bővítését tervezi.
Tímár Béla az ásványi nyersanyag kitermelését az SZBK/2954-15/2014. számon jóváhagyott 20142018. évi kitermelési műszaki üzemi terv alapján végzi.
A bányatelek által érintett ingatlanok: Hunya, külterület 048/1, 048/2, 048/120, 048/121, 048/117 hrsz.ú területek
A bányatelek mélységi bővítése során az érintett ingatlanok nem változnak, új ingatlan nem kerül
bevonásra.
A bányatelek bővítése által a bányatelek alaplapja módosul (lesüllyesztésre kerül), fedőlapja nem
változik.

3

A termelés tervezett mennyisége: xxxx m /év
A homokbánya várható élettartama: 18-21 év
Az eljárás során figyelembe vettem, hogy az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a
BE/39/24242-021/2016. ügyiratszámú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatával megállapította,
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hogy a Hunya „Hunya I.-homok” bányatelek mélységi bővítése során nem várhatók jelentős környezeti
hatások, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a tervezett tevékenységek által érintett
ingatlanok nem képezik részét országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000
területnek, barlang felszíni védőövezetének, egyedi tájértéknek.
A kitermelés helyén egy 13-15 m átlagmélységű bányagödör keletkezik. A mintegy 8 ha-os bányató
sporthorgászat céljára alkalmas vizes élőhely lesz.
A bányatelek mélységi bővítése, illetve az ásványi nyersanyag kitermelése – a kitermelési műszaki
üzemi terv szerinti végzése esetén – természetvédelmi értéket nem veszélyeztet.
Földtani közeg védelme szempontjából rögzített előírásokat a keletkező és felhasznált anyagok
földtani közegbe jutásának kizárása, illetve minimalizálása érdekében a felszín alatti vizek védelméről
szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel
szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.
14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 1. melléklete alapján javaslom
előírni.
Zaj- és rezgésvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység során keletkező
zajkibocsátás megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.
(X. 29.) Kormányrendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet előírásainak. Megállapítottam továbbá, hogy a
hatásterületen zajtól védendő épület vagy terület nem található.
Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítottam, hogy a benyújtott dokumentációban foglaltak
megfelelnek a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak.
Hulladékgazdálkodási szempontból a beérkezett dokumentációt és az egyéb rendelkezésemre álló
iratanyagokat (előzetes vizsgálati dokumentáció) áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg:
A területen folytatott szabályszerű üzemelés során veszélyes hulladék egyáltalán nem, vagy csak kis
mennyiségben képződik. Ezek a hulladékok a következők lehetnek:
•15 02 02*, veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről
meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat. Ezen hulladék elszállításáról a
Gyomaszolg. Kft. gondoskodik. Várható mennyisége 1,0-1,5 kg/év.
•13 05 02*, olaj-víz szeparátorokból származó iszap, mennyisége előre nem meghatározható. Az ilyen
jellegű hulladékokat zárt tartályban elszállítják a telephelyre.
A bánya területén állandó jelleggel 2-3 fő dolgozik. Az általuk termelt hulladékot becsomagolva
hazaviszik,
esetleg 1 db 120 literes zárt fedelű hulladékgyűjtő edényzetben gyűjtik. Ezen edényzet ürítéséről a
Gyomaszolg. Kft. gondoskodik.
Nem veszélyes hulladékok:
•20 01 01 papír és karton. Éves mennyisége 20-30 kg/év.
•20 01 08 biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék. Éves mennyisége 20-30 kg/év.
Feltételeimet a hulladékról szóló, módosított 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékkal kapcsolatos
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet,
illetve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló
225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet által előírtak figyelembevételével a környezetet érő terhelések és
kockázatok csökkentése, a környezet szennyezésének megelőzése, valamint a képződő hulladékok
hasznosításának és ártalmatlanításának biztosítása érdekében javaslom előírni. A fenti feltételek
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teljesülése esetén hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázattal várhatóan nem kell számolni.
Hulladékkezelő létesítmény létesítése nem indokolt.
A tevékenység folytatása a természet- és környezet védelmére vonatkozó jogi követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint, az általam javasolt feltételek betartásával megfelel.
Szakági véleményemet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló – módosított – 267/2006.
(XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet B.6.D. pontja alapján, az ott meghatározott
szakkérdésekre kiterjedően adtam meg.
A szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos eljárási költség 28.000,- Ft összegben való megállapítása és
befizetése a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb
eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletének 6.2.
pontjában foglalt rendelkezésnek megfelelően történt.
Kérem az eljáró hatóságot, hogy a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot
szíveskedjen részemre megküldeni.”
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 gyorsforgalmi utat, közúti határátkelőhely

Vasúti és Hajózási Hivatal

közlekedési építményeit, azok biztonsági övezetét nem
érinti

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,

az eljárás vasúti pályát, vagy szélső vágányának

Vasúti és Hajózási Hivatal

tengelyétől számított 100 méteren belüli területet nem
érint

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,

az eljárás egyéb víziközlekedési létesítményt nem érint

Vasúti és Hajózási Hivatal
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

az eljárás nem érinti honvédelmi és katonai célú

vezetője

létesítmény működési vagy védőterületét

települési önkormányzat jegyzője

az eljárás nem érint helyi jelentőségű védett természeti
területet

megyei kormányhivatal erdészeti

a Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási

igazgatósága

Hivatal Erdészeti Igazgatósága 12.3/06-5042-6/2007.
számon elvi hozzájárulást adott az erdőterületek
termelésből való kivonásához bányatelek céljára

megyei kormányhivatal közlekedési

a tevékenység egyéb országos közutat illetve helyi

felügyelősége

közutat nem érint

megyei kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája

a bányatelek bővítés régészeti lelőhelyet, régészeti
védőövezet területét, műemléki területet vagy külön
jogszabályban meghatározott műemléket nem érint

3./ A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
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1. 1.1. a Vhr. 12 § (2) bekezdés aa) pontja, 1.2. a Vhr. 12. § (2a) bekezdés és a12. § (2)
bekezdés b) pontja, valamint a Bt. 26/B. (3) bekezdés,
2. 2.1. és 2.2. a Vhr. 12 § (2) bekezdés ab) pontja,
3. 3.1. a Vhr. 12 § (2) bekezdés ac) pontja, 3.2., 3.2. és 3.3. a Vhr. 12 § (2) bekezdés ad) pontja,
3.5. a Vhr. 12. § (2) b) pontja és a Bt. 26/B. (3) bekezdés,
4. a Vhr. 12. § (2) c pontja,
5. a Vhr. 12. § (2) c pontja, a Bt. 32. § (2) bekezdése és a Vhr. 19. § (1) bekezdése,
6. a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdése, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A.
§ (2) bekezdése és 3. számú melléklete,
7. a Vhr. 12. § (2) f pontja,
8. a Vhr. 12. § (2) g pontja,
9. a Vhr. 12. § (2) h pontja,
10. a Bt. 26. § (3) bekezdés, tekintettel arra, hogy a korábbi bányatelek módosító határozatban
foglaltakhoz képest a bányatelek módosításával (mélységi irányú bővítéssel) a bányatelek
adatai megváltoztak.
4./ A Bányafelügyelet az alábbiakra hívja fel a Bányavállalkozó figyelmét:
a) a határozat nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól;
b) a bányavállalkozó a bányatelek megállapításától számított 5 éven belül köteles az üzemszerű
kitermelést megkezdeni. A bányavállalkozó egy bányatelekre vonatkozóan legfeljebb egy alkalommal
kérheti a bányafelügyelettől az üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő legfeljebb
5 évvel történő meghosszabbítását. Meghosszabbítás esetén a bányavállalkozó térítést köteles fizetni;
c) a bányatelek megállapítása nem minősül a terület-igénybevétel megkezdésének;
d) a bányatelek megállapítása és az ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzése nem változtatja meg a
bányatelekkel lefedett felszíni ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. Amennyiben a
kérelmező bányászati célt szolgáló építményt vagy egyéb műtárgyat kíván létesíteni a bányatelek
határán belül, annak megkezdése előtt köteles beszerezni a területileg illetékes építési hatóság
engedélyét;
e) a tervezett bányászati tevékenység során a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme
érdekében - a földterületek bányászati célú ideiglenes vagy állandó jellegű igénybevétele, a művelési
ág megváltozása esetén - a bányavállalkozó köteles beszerezni az illetékes földhivatal előzetes
szakhatósági engedélyét, illetve indokolt esetben rendezni kell az igénybevett terület használati jogát.
A bányászati létesítmények elhelyezése során be kell tartani az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásait, különös
tekintettel a védőtávolságokra;
f) a bányászati tevékenységgel okozott károkat a bányavállalkozó köteles megtéríteni;
g) a bányavállalkozó a Bt. 26/B. § (1) bekezdésben foglalt határidőn belül kérheti a bányafelügyelettől,
hogy kezdeményezze az illetékes építésügyi hatóságnál a külfejtéses művelésre megállapított
bányatelek határai közt fekvő ingatlanra építési és telekalakítási tilalom elrendelését. Az ebből eredő
károkat a bányavállalkozó az ingatlan tulajdonosának (vagyonkezelőjének, használójának) köteles
megtéríteni. Nem kérheti a bányavállalkozó az építési és telekalakítási tilalom elrendelésének
kezdeményezését, ha a bányatelket az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezték be;
h) külfejtéses bányaművelésre szolgáló bányatelek megállapítását követően, de legkésőbb a Bt. 26/A.
§ (3) bekezdésének c) és e) pontjaiban említett ütemtervben megjelölt időpont előtt 5 évvel, a
bányavállalkozó jogosult a bányatelekkel lefedett ingatlanokra a vonatkozó építésügyi jogszabályok
rendelkezései szerint építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését kérni a
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bányafelügyelettől. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozónak az építési tilalom
kezdeményezésére vonatkozó jogai megszűnnek;
i) a feltárási, kitermelési és meddőhányó hasznosításai tevékenységet jóváhagyott műszaki üzemi terv
szerint kell végezni;
j) a bányatelek jogosultja a nyilvántartásban szereplő azonosító adatainak változásáról köteles a
bányafelügyeletet értesíteni;
k) a tevékenységhez szükséges egyes létesítmények engedélyezése külön eljárás alá tartozik.
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) bekezdés a) pontja és a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében
meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete
állapítja meg.
Szolnok, 2016. október 24.
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