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H A T Á R O Z A T
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (a
továbbiakban: Bányafelügyelet) a SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34., adószám: 106421662-03, a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére indult, Kunszentmárton 0257/16 hrsz.-ú
területen homok (kódszáma: 1453), képlékeny agyag II. (kódszáma: 1419), 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:
8 db fúrás Kunszentmárton 0257/16 hrsz-ú ingatlanon. A megkutatni tervezett terület nagysága:
2

2

0,211000 km (21 ha 1000 m ).

Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
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A kutatási terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben:

2.

Sorszám

Y (m)

X (m)

1.

747 026,04

161 855,94

2.

747 137,89

161 810,53

3.

747 158,38

161 802,73

4.

747 312,91

161 739,14

5.

747 186,78

161 335,83

6.

746 713,71

161 476,65

7.

746 790,51

161 722,23

8.

746 794,40

161 720,60

9.

746 849,67

161 819,42

10.

746 904,04

161 788,52

11.

746 928,79

161 859,46

12.

746 882,95

161 879,50

13.

746 898,96

161 909,53

14.

746 991,24

161 870,07

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

3.

Engedélyezett kutatási tevékenység: 8 db kutatófúrás, mintavételezés, a minták vizsgálata.

4.

A várható károk helyreállítására biztosítékként felajánlott xxxx Ft összeget és a biztosítékadás
módját (óvadék) a Bányafelügyelet elfogadta. A Bányavállalkozó az óvadéki szerződést és az
óvadéki összeg letétbe helyezésének igazolását a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá
válásától számított 30 napon belül köteles a Bányafelügyeletnek megküldeni. Ennek
elmaradása esetén a Bányafelügyelet a kötelezettség teljesítéséig a kutatási tevékenység
folytatását felfüggeszti.

5.

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

8.

8.1. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (1711/1881-1/2017.):
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (5001
Szolnok,

Pf.:164.)

JN/HF/BO/453-6/2017.

hivatkozási

számon

megküldött

szakhatósági

megkeresésére, a SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) által kérelmezett Kunszentmárton,
0257/16 hrsz.-ú ingatlanokon homok, képlékeny agyag II., kevert ásványi nyersanyag II. kutatási
műszaki üzemi terve tárgyában az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:
A kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyásához
HOZZÁJÁRULOK.
Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az
eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”
8.2. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (2815-2/2017.):
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (5000
Szolnok, Hősök tere 6.) megkeresése alapján, a SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) ügyfél
kérelmére, a Kunszentmárton 0257/16 hrsz.-ú területen homok, képlékeny agyag II., kevert ásványi
nyersanyag II. kutatási műszaki üzemi tervének jóváhagyási eljárásához, a TESZT Tervező, Szervező
és Fővállalkozó Kft. (5600 Békéscsaba, Bartók B. út 23/A. 9/36.) tervező által „Kunszentmárton
0257/16 hrsz.-ú terület Homok, Képlékeny Agyag II., Kevert ásványi nyersanyag II. kutatási műszaki
üzemi tervtérképe” alapján hozzájárulok, az alábbiak figyelembevételével:


A Kunszentmárton 0257/16 hrsz. alatti terület Kunszentmárton Város Önkormányzat
képviselőtestületének, a helyi építési szabályzatról szóló többször módosított 36/2009. (XII.11.)
Önk.rendeletben (a továbbiakban:HÉSZ) alapján helyi jelentőségű természetvédelmi területet
nem érint.



A „Kunszentmárton 0257/16 hrsz.-ú terület Homok, Képlékeny Anyag II., Kevert ásványi
nyersanyag II. kutatási műszaki üzemi tervtérképe” tervlapon jelzett 7., 8. és 9. fúrási pontok, a
HÉSZ, illetve a Szabályozási tervlapon szereplő adatok alapján, a 89. számú régészeti
területet érintik.

A szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak a határozat, illetve az
eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.”
8.3.

Csongrád

Megyei

Katasztrófavédelmi

Igazgatóság

Igazgató-helyettesi

Szervezet

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (35600/1444-1/2017.ált.):
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (5000
Szolnok, Hősök tere 6., 5001 Szolnok Pf.:164.) hatóságomra 2017. március 7. napján érkezett, fenti
számú megkeresésében hatóságunk

szakhatósági eljárását kérte, a Soltút Kft. (6320 Solt,

Kecskeméti út 34. kérelmére indult Kunszentmárton, 0257/16 hrsz.-ú területen homok, képlékeny
agyag II. és vegyes kevert ásványi nyersanyag kutatási műszaki üzemi tervének jóváhagyásához.
A homok, képlékeny agyag II. és vegyes kevert ásványi nyersanyag kutatási műszaki üzemi tervének
a jóváhagyásához
szakhatósági hozzájárulásomat megadom.
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Előírás:
1. A kivitelezést a felszín alatti víz- és földtani közeg, ill. a felszíni vizek veszélyeztetését kizáró
módon kell végezni.
2. A tevékenységgel nem okozhatják a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel
szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló
jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot felszín
alatti vízben.
3. A fúrás során a felszín alatti vízkészletek védelme érdekében a vízadó rétegek
kommunikációjának, illetve esetleges elszennyeződésének megakadályozására béléscsövezést
kell alkalmazni.
4. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során
szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok
használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
5. Környezetszennyezéssel (vízszennyezéssel) járó havária esetén hatóságunkat azonnal
értesíteni kell.
6. A kutatófúrásokat a mintavételt követően a vonatkozó szabványok és utasítások szerint el kell
tömedékelni,
A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és
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 szolgáltatási díj 50%-a.”
9. A szakkérdések véleményezései:
9.1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (JN-07/24/00228-2/2017.):
„A SOLTÚT Kft. (6320 Solt Kecskeméti út 34.) kérelmére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya előtt indult, Kunszentmárton 0257/16
hrsz.-ú területen homok, képlékeny agyag II., kevert ásványi nyersanyag II. kutatási műszaki
üzemi tervének jóváhagyása tárgyában indult hatósági eljárásban a kulturális örökségvédelmi
szakkérdésre (annak elbírálása, hogy a tervezett tevékenység a kulturális örökség védelme
jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett megfelel-e) kiterjedően az alábbi szakterületi szakvéleményt adom:
1.

A régészeti örökség védelme érdekében az elsődleges földmunkák (humuszmentés)

csak régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetőek. A régészeti lelőhely védelme
érdekében a földmunka iszapoló kanalas markolóval v. óvatos kézi földmunkával történhet.
A beruházó és/vagy a kivitelező vegye fel a kapcsolatot a feltárási tevékenység elvégzésére jogosult
megyei hatókörű városi múzeummal, állapodjon meg a régészeti tevékenység elvégzéséről. Az
engedélyes tartozik a munkák megkezdése előtt 20 nappal, írásban dokumentálható módon (fax,
levél) értesíteni a megyei hatókörű városi múzeum régészeti osztályát (Damjanich János Múzeum
5000 Szolnok Kossuth L. tér 4. régészeti osztályvezető: Dr. Tárnoki Judit 56/510-150), hogy a
munkálatokat figyelemmel kísérhessék.
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Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor az előkerült

2.

régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a
régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
Az engedélyes tartozik továbbá a munkakezdés időpontjáról a Szolnoki Járási Hivatal

3.

Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát tájékoztatni.”
9.2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal Földhivatali
Osztály (10057/2/2017.):
„A SOLTÚT Kft. -6320 Solt Kecskeméti út 34.- bányavállalkozó kérelmére – Kunszentmárton 0257/16
hrsz.- ú területen homok, képlékeny agyag II., kevert ásványi nyersanyag II. kutatási műszaki üzemi
tervének jóváhagyása tárgyában indult hatósági eljárásban, a termőföld védelmi szakkérdésben a
szakmai véleményem a következő:
A tervezett beruházás megvalósításakor törekedni kell arra, hogy a kutatási tevékenység gyakorlása
lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld
igénybevételével történjen.
Törekedni kell arra, hogy az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági
hasznosítását a tervezett létesítmény és annak üzemeltetése ne akadályozza.”
9.3 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály (JN-07/61/00539-03/2017.):
„A SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) kérelmére Kunszentmárton 0257/16 helyrajzi számú
területeken homok, képlékeny agyag II,, kevert ásványi nyersanyag II. kutatási műszaki üzemi
tervének jóváhagyásához az alábbi
szakvéleményt adjuk.
Az engedély kiadását nem kifogásoljuk. Az engedélyben az alábbi előírásokról kérünk
rendelkezni:

A földtani közeg védelme szempontjából:


A tervezett tevékenység nem okozhatja a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM
együttes rendelet szerinti „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.



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:


A kutatási tevékenység során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi
követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a
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levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése,
amely légszennyezettséget okoz.


Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható
ki, működtethető és tartható fenn.



Az üzemeltető köteles gondoskodni a diffúz forrás környezetének és az ingatlannak a
rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról.

Hulladékgazdálkodási szempontból:


A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseit, valamint a végrehajtására
kiadott rendeletek előírásait kell betartani.

A SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) által 2017 februárjában készített kutatási műszaki
üzemi tervet természet- és tájvédelmi szempontból előírások nélkül elfogadjuk.
Ezen szakvélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást
megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”
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 Bányafelügyelet az JN/MEF/BO/2908-18/2016. számú, 2016. december 10-én jogerőssé vált
határozatával kutatási engedélyt adott a Bányavállalkozónak a Kunszentmárton 0257/14, 0257/15,
0257/16 és a 0257/17 hrsz.-ú területekre. A Bányavállalkozó a tulajdonosokkal történt megállapodás
miatt a terület csak egy részére kért kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyást. ( Kunszentmárton
0257/16 hrsz.-ú terület.) A Bányavállalkozó a kérelmet 2017. február 22-én, 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 rendelkező rész 8. pontjában érvényesített szakhatósági állásfoglalások indokolásai a
következők:
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Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály:
„A

Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei

Kormányhivatal

Hatósági

Főosztály

Bányászati

Osztály

JN/HF/BO/453-6/2017.hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Kunszentmárton,
0257/16 hrsz.-ú ingatlanokon homok, képlékeny agyag, II., kevert ásványi nyersanyag II. kutatási
műszaki üzemi terve tárgyában.
A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi műszaki üzemi tervben
foglaltak a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és
szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint
döntöttem.
Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXII. törvény 1. § (1), 21. § (1) d), 36. § (1) a), c)- e), 80.
§ g) pontján alapszik.
A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 26/2006.
(XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat
kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.”
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője:
„A SOLTÚT Kft, (6320 Kecskeméti út 34.) ügyfél kérelmére indult, a Kunszentmárton 0257/16 hrsz.-ú
területen homok, képlékeny anyag II., kevert ásványi nyersanyag II. kutatási műszaki üzemi tervének
jóváhagyási ügyében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati
Osztály (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) , mint engedélyező hatóság 2017. március 2-án megkereste
hivatalunkat, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. § (3)
bekezdése alapján a bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos első- és másodfokú
engedélyezési eljárásában, a 3. mellékletben meghatározott feltételek esetén és szakkérdésben, a 3.
melléklet A. pont szerinti hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. A 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3.
melléklet A. pont 4. sora alapján annak elbírálása kérdésében, hogy „a létesítmény vagy tevékenység
a helyi önkormányzati rendeletben és a helyi építési szabályzatban meghatározott természetvédelmi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e”
szakkérdés tekintetében szakhatóságként a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
Kunszentmárton város közigazgatási területén a helyi építési szabályokat Kunszentmárton Város
Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított 36/2009. (XII.11.) Önk. rendeletben (a
továbbiakban HÉSZ) állapítja meg. A településrendezési terv részét képező szabályozási tervlapokon
szereplő adatok alapján, a kérelemmel érintett Kunszentmárton, külterület 0257/6 hrsz.-ú ingatlan
helyi jelentőségű természetvédelmi területet nem érint; továbbá a tervdokumentáció szerinti 7., 8., és
9. számú fúrási pontok érintik a 89. számú régészeti lelőhelyet. A HÉSZ III. fejezet (Művi és
Természeti értékvédelem) 18. § (2) bekezdése alapján:
„ A régészeti érdekű területekről a régészeti örökség elemi csak régészeti feltárás keretében
mozdíthatók el. A régészeti érdekű területeken bármilyen földmunkával járó fejlesztés, beruházás
megkezdése előtt régészeti állapotfelmérést kell készíteni. Ennek hiányában minden földmunkához
régészeti megfigyelést kell biztosítani.”
Döntésemet a fentiek figyelembevételével, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 44. § - 45/A. §-ai, a földhivatalok, valamint a 267/2006. (XII.20.)
Korm. rendelet előírásai alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint hoztam meg.
Az önálló jogorvoslatot a 2004. évi CXL. ev. 44. § ()) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi
helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről.
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Hatóságom hatáskörét és illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Kor. rendelet 4/A. § (3) bekezdése és 3.
számú melléklete állapítja meg.”
Csongrád

Megyei

Katasztrófavédelmi

Igazgatóság

Igazgató-helyettesi

Szervezet

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (5001
Szolnok, Pf:164.) hatóságomra 2017. március 7. napján érkezett, fenti számú megkeresésében
hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte, a Soltút Kft.(6320 Solt, Kecskeméti út 34.) kérelmére
indult Kunszentmárton, 0257/16 hrsz-ú területen homok, képlékeny agyag II., és vegyes kevert
ásványi nyersanyag kutatási műszaki üzemi tervének jóváhagyásához.
A benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésemre álló iratok alapján az alábbiakat
állapítottam meg:
A kutatási terület nagysága: 0,211000 km
A tervezett kutatás alapja:

2

+76,00 mBf.

A tervezett kutatás fedőlapja: +86,90 mBf.
A tervezett kutatófúrások száma: 8 db
Kutatófúrások max. mélysége: 11,00 m
A döntést megalapozó jogszabályhelyek:


A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a
környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő,
b) megelőzze a környezetszennyezést,
c) kizárja a környezetkárosítást.



A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 18. § (5) szerint a
környezet igénybevételét és használatát úgy kell megszervezni és végezni, hogy a vizek
állapotára vonatkozó környezeti célkitűzések teljesüljenek.



A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel
szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009.
(IV.14.) KvVM-FüM-FVM együttes rendelet tartalmazza.

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 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. március 7. napján érkezett a vízügyi hatóságra.
Hatóságom a szakhatósági állásfoglalását a fenntiekre tekintettel a fenti ügyintézési határidőn belül
adta ki, ezért a Ket. 33/A. § (1) bekezdése szerinti díj visszafizetési kötelezettség nem merül fel.
Feltételeimet a felszín alatti- és felszíni víz védelme érdekében írtam elő, az alábbi jogszabályok
alapján: A hatóságunkra megküldött dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a rendelkező
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részben megadott előírások betartása mellett, a tervezett tevékenység, megfelel a hatáskörünkbe
tartozó jogszabályi előírásoknak.
A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVMFüM-FVM együttes rendelet tartalmazza.
Az ügyfél a vízügyi és 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. törvény 33/B. § (1) bekezdés alapján hatóságom
szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított huszonegy napon
belül köteles megadni.
A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra
irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.
A szakhatósági megkeresés 2017. január 27. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági
állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki, ezért a Ket. 33/A. § (1) bekezdése szerinti díj
visszafizetési kötelezettség nem merül fel.
A szakhatósági állásfoglalás ellni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.
Hatóságom a Ket. 78. § 81) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.
A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.
Szakhatósági állásfoglalásomat a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3.sz. mellékletében foglalt
szakkérdések vonatkozásában a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”
A rendelkező rész 9. pontjában érvényesített szakvélemények indokolásai a következők:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Hatósági Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály:
„A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás az örökségvédelmi
hatósági nyilvántartásában szereplő 31619 azonosító számú régészeti lelőhelyet érint.
A beruházással érintett régészeti lelőhely szakirodalmi adatokból, topográfiai kutatásokból ismert. A
lelőhelyen szisztematikus régészeti kutatás nem történt, ezért nem ismert a lelőhely teljes vertikális és
horizontális kiterjedése, állapota és intenzitása. A beruházás földmunkái során nem csak elérik a
feltételezhető régészeti rétegeket, hanem át is vághatják azt.
A Kötv. 19. § (2) bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak
régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A Kötv. 22. § (1) bekezdése szerint a nyilvántartott
régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti
feltárást kell végezni. A megelőző feltárás keretében előírt módszer a régészeti megfigyelés,
valamint a régészeti megfigyelés eredményei alapján esetlegesen szükségessé váló teljes
felületű feltárás.
A régészeti megfigyelés a Kötv. 7. § 36. pontja szerint a beruházás földmunkájának régész által a
helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka
elvégzése és dokumentálása.
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A Kötv. 22. § (3) bekezdés aa) pontja szerint régészeti megfigyelést kell előírni, ha a tervezett
tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a
régészeti örökség elemeit.
Teljes felületű feltárást kell végezni a beruházással érintett lelőhelyeken a Kötv. 22. § (3) bekezdés d)
pontja szerint abban az esetben, ha a régészeti megfigyelés során bebizonyosodik, hogy a lelőhelyek
feltárása a tudományos ismereteket várhatóan jelentős új eredményekkel gazdagítja.
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kormányrendelet) 19. § (1) bekezdése szerint, ha a régészeti megfigyelés során
régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor – legalább a beruházási földmunkával érintett
mélységig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az
elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
A Kötv. 19. § (3) bekezdése előírja, hogy a régészeti feltárások költségeit – a mentő feltárás, valamint
a 23/F. § (6) bekezdésében foglalt eset kivételével – a 10. § (1) bekezdésére figyelemmel annak kell
fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely
bolygatása szükségessé vált.
A Kötv. 20. § (4) bekezdése c) pontja alapján a régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult megyei
hatókörű városi múzeum a szolnoki Damjanich János Múzeum.
Szakvéleményem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 44.§ (1) bekezdésén, a Kötv. vonatkozó rendelkezésein, illetve
a Kormányrendelet 71. § (1) bekezdésén, valamint a Kormányrendelet 72. §-án alapul.
Hatóságom, mint szakértő hatáskörét Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet B. táblázat
6. pontja, illetékességét a Kormányrendelet 1. melléklet 11. pontja határozza meg. határozza meg.”
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatala Kunszentmártoni Járási Hivatal Földhivatali
Osztály:
„Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály -5000
Szolnok Hősök tere 6.- a rendelkező részben leírt engedélyezési eljárásban hivatalomtól földvédelmi
szakkérdésben szakmai vélemény kiadását kérte.
Tájékoztatom T. Címet, hogy ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet más célra
hasznosítani, ezért a beruházónak a beruházás megvalósításának megkezdése előtt a termőföld más
célú hasznosításának engedélyezésére vonatkozó kérelmet kell benyújtania hivatalomhoz.
A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni. Amennyiben
a benyújtott tervdokumentációtól eltérően kívánják megvalósítani a beruházást, úgy annak
létesítéséhez is szerezzék be a földhivatal szakvéleményét.
A megvalósítás megkezdése előtt be kell szerezni a más célú hasznosítással érintett földrészletek
tulajdonosainak hozzájárulását.
Szakmai véleményemet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm.
rendelet 4/A. § (4) bekezdése, 3. mellékletének B. pontja alapján adtam ki.
Hivatalom hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény, illetékességét a fővárosi
és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.)
Korm. rendelet, és a földhivatalok, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet és az egyes földügyi eljárások
részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII.2.) Korm. rendelet állapítja meg.”
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (5000
Szolnok, Hősök tere 6.) JN/HFF/BO/453-9/2017. számú megkeresésével a SOLTÚT Kft. (6320 Solt,
Kecskeméti út 34.) által kérelmezett Kunszentmárton 0257/16 helyrajzi számú területeken homok,
képlékeny agyag II., kevert ásványi nyersanyag II. kutatási 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. sorában 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 Kunszentmárton 0257/16 helyrajzi számú területeken homok, képlékeny
agyag II., kevert ásványi nyersanyag II. kutatásához a SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.)
által 2017 februárjában készített kutatási műszaki üzemi tervet és az eljárás 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 kutatási tevékenység során Kunszentmárton, 0257/16. hrsz. alatti szántó művelési ágú
ingatlanon 8 db kismélységű (11 m körüli) földtani kutató fúrást mélyítenek le, melyek150x150 mes hálózatot alkotnak majd. A fúrásokat a mintavétel megtörténtét követően saját anyagával
betemetik. A terület megközelítése a 0257/4, 5. hrsz.-ú útról történik, a fúrópontok közötti útvonal
a kutatási terület határain belül vezet.

-

A tervezett 8 db kismélységű földtani kutató fúrás lemélyítésével érintett Kunszentmárton,
külterület 0257/16 helyrajzi számú ingatlan a hatályos jogszabályok alapján nem áll országos
jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt és nem szerepel a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet
mellékleteiben, így nem Natura 2000-es terület.

-

A területen védett faj előfordulásáról tudomásunk nincs.

-

A tervezett 8 db kismélységű földtani kutató fúrás lemélyítése szántó művelési ágú ingatlanon
valósul meg, a tervezett kutatás természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért

-

A SOLTÚT Kft. kutatási tevékenységét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya kiadott kutatási engedély
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2

alapján végzi a Kunszentmárton 0,3746020 km nagyságú területen. Az engedélyezett területből
2

jelen engedélykérelem csak annak egy részére szól, 0,211000 km nagyságú területre.
-

A kutatási tevékenységek során a földtani közegbe szennyező anyag kibocsátás nem történik, így
ezen környezeti elem védelme biztosított.

-

A fúrásokat egy kisméretű kerti traktorra szerelt hidromotoros meghajtású, spirális szerszámmal
dolgozó, száraz üzemű fúrógéppel tervezik.

-

Mérlegelési jogkörben jogszabályi előírást tettünk.

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 kutatási műszaki üzemi terv szerinti
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. § (2)
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. sora.

-

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

-

Az

európai

közösségi

jelentőségű

természetvédelmi

rendeltetésű

területekkel

érintett

földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet.
-

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, valamint a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglaltak.”

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.
Az igazgatási szolgáltatási díj a kérelmező befizetése alapján rendezett.
A kutatási műszaki üzemi tervdokumentáció tartalmát, a szakhatóságok állásfoglalását és a
szakvéleményeket figyelembe véve a Bányafelügyelet a kutatási műszaki üzemi tervet
jóváhagyta.
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.
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A Bányafelügyelet határozatát a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 44. § (1) a) pontjában,
valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. Korm. rendelet 3. § (4)
bekezdésben meghatározott hatáskörében hozta, illetékessége a 267/2006. Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdésén és 1. mellékletén alapul.
Szolnok, 2017. március 22.
Tisztelettel:
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr.Palicz András
bányakapitány,bányászati osztályvezető
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2. Győri Sándorné, xxxx
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4. EON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő RT, 4024 Debrecen, Kossuth út 41.
5. Dr. Hoffmann Zsolt Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 5441
Kunszentmárton, Pf:2.
6. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, 1555 Budapest, Pf.:70.
7. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 6706 Szeged 6., Pf:17.
8. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály, 5002 Szolnok, Pf.25.
9. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal Földhivatali
Osztály 5441 Kunszentmárton, Pf.:11.
10. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.
11. MBFH (jogerőre emelkedést követően elektronikusan)
12. Irattár
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