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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 MURAI KAVICSBÁNYÁK Ipari és 

Kereskedelmi Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar utca 14., továbbiakban: Bányavállalkozó) 

Szalkszentmárton 0346/7, 0350/1 és 0350/2 hrsz-ú ingatlanokat érintő homok (kódszáma: 1453), 

kavics (kódszáma: 1460), kevert ásványi nyersanyag II. (kódszáma: 2312) kutatására vonatkozó 

műszaki üzemi tervét 

  

j ó v á h a g y j 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:   

5 db fúrás Szalkszentmárton 0346/7, 0350/1 és 0350/2 hrsz-ú ingatlanokon. A megkutatni 

tervezett terület nagysága: 0,091773 km
2
 (9 ha 1773 m

2
) 

2. A kutatásra engedélyezett időtartam a kutatási üzemi tervet jóváhagyó határozat jogerőssé és 

végrehajthatóvá válásától számított 12 hónap.  

3. Engedélyezett kutatási tevékenység: 5 db kutatófúrás (tervezett maximális mélysége 18,6 m), 

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 
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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. 

 

8. Szakhatósági állásfoglalások:         

8.1. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal (HHI/2852-1/2016): 

 „A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály (5002 Szolnok, Pf.:101.) JN/MEF/BO/861-6/2016.hivatkozási számon megküldött 

szakhatósági megkeresésére, a Murai Kavicsbányák Kft.(8800 Nagykanizsa, Magyar u.14.) által 

kérelmezett Szalkszentmárton, 0346/7, 0350/1 és 0350/2 hrsz.-ú ingatlanokon homok, kavics és 

kevert ásványi nyersanyag II. kutatási műszaki üzemi terve tárgyában az alábbi végzést hoztam: 

A megkeresés szerinti ügyben indított szakhatósági eljárást hatáskör hiányában  

                                                               MEGSZÜNTETEM. 

Ezen végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető 

végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”  

8.2. Szalkszentmárton Község Jegyzője (1194-3/2016.):   

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Bányászati Osztály megkeresésére a MURAI KAVICSBÁNYÁK Ipari és Kereskedelmi Kft. 

(8800 Nagykanizsa, Magyar utca 14.) mint beruházó kérelmére a Szalkszentmárton 0346/7, 0350/1, 

0350/2 hrsz.-ú területeken homok, kavics, kevert ásványi nyersanyag II. kutatási műszaki üzemi terv 

jóváhagyása tárgyában  

                                                              szakhatósági hozzájárulást  

  

adok a Szalkszentmárton 0346/7, 0350/1, 0350/2 hrsz-ú földrészleteket érintően.  

A végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az elsőfokú határozat, illetve eljárást 

megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”  

 

9. A szakkérdések véleményezései:             

9.1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály (JN-07/EPO/01048-2/2016.): 

„A MURAI KAVICSBÁNYÁK Ipari és Kereskedelmi Kft. (8800 Nagykanizsa Magyar utca 14.) 

kérelmére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály előtt, Szalkszentmárton 0346/7, 0350/1 és 

0350/2 hrsz.-ú területeken homok, kavics, kevert ásványi nyersanyag II. ásványi nyersanyag 

kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása tárgyában indult engedélyezési eljárásban a kulturális 

örökségvédelmi szakkérdésre (annak elbírálása, hogy a tervezett tevékenység a kulturális örökség 
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védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további 

feltételek mellett megfelel-e) kiterjedően az alábbi szakterületi szakvéleményt adom: 

 

1. A tervezett 5 db kutatófúrás kivitelezése ellen nem emelek kifogást. 

2. Továbbá a tervezett nyersanyag-kitermeléshez kapcsolódó elsődleges földmunkák 

(humuszmentés) a nyilvántartott régészeti lelőhely területén csak régészeti megfigyelés mellett 

végezhetők. 

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 (Katona József Múzeum 6000 

Kecskemét, Bethlen krt. 1., Telefon/fax: (76) 481-122, (76) 481-350), hogy a munkálatokat 

figyelemmel kísérhessék. 

3. A humuszmentés a régészeti lelőhelyek területén iszapolókanalas munkagéppel, 

talajszintenként, tükör felületet képezve, régész szakember irányításával történhet. 

4. Ha a régészeti megfigyelés során a lelőhely olyan új tulajdonságai válnak ismertté, amelyek a 

tudományos ismereteket várhatóan érdemben vagy új információkkal gyarapítja, akkor a lelőhely 

beruházással kapcsolatos földmunkákkal érintett részén teljes felületű feltárást kell végezni. 

5. 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.” 

9.2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 

(10110/2/2016.)  

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály (5000 Szolnok, Indóház u. 8.) megkeresése alapján, a MURAI KAVICSBÁNYÁK KFT.(8800 

Nagykanizsa, Magyar u. 14.) szám alatti kérelmező által készített Műszaki Üzemi 

Tervdokumentációban szereplő, a „Szalkszentmárton (0346/7, 0350/1, 0350/2 hrsz-ú területek) 

homok, kavics, kevert ásványi nyersanyag II. ásványi nyersanyagok kutatásához” védnevű 

engedélyezési tervdokumentációban foglaltakhoz földvédelmi szempontból hivatalunk szakmai 

állásfoglalását az alábbiakban adja meg:  

Mivel a beruházás termőföldet érint, úgy az igénybevevőnek a termőföld végleges más célú 

hasznosítását engedélyező határozatot kell beszereznie Hivatalunktól, a bányaművelés megkezdése 

előtt. 

Végzésem ellen önálló fellebbezésben nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemben hozott 

határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezési kérelemben 

támadható.” 

 

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 
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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 SZBK/2409-2/2015. számú 2015.október 23-án jogerőssé vált kutatási engedély 

alapján kérte a területre vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyását. A kérelmet 2016. április 

20-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 Bányavállalkozónak, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 2016.március 29-én jogerőre emelkedett 83282-1-10/2016. számú 

határozatával környezetvédelmi engedélyt adott a Szalkszentmárton 0346/7, 0350/1 és 0350/2 

hrsz.-ú területekre. A Bányafelügyelet ezért nem kereste meg szakhatósági állásfoglalás 

kéréssel a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályt és nem kért szakvéleményt a Csongrád Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálytól.   

8. pontjában érvényesített szakhatósági állásfoglalások indokolásai a következők: 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal: 

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály JN/MEF/BO/861-6/2016. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött 

Szalkszentmárton, 0346/7, 0350/1 és 0350/2 hrsz.-ú ingatlanokon homok, kavics és kevert ásványi 

nyersanyag II. kutatási műszaki üzemi terve tárgyában.  

A megküldött ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi kutatási terület 

honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, ezért a 

megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem.  

Tekintettel arra, hogy ilyen esetben a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 45/A. §-ának (3) bekezdése értelmében a szakhatósági 

eljárás megszüntetésének van helye, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 

267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat kizárására 

vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.” 
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Szalkszentmárton Község Jegyzője: 

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Bányászati Osztály szakhatósági állásfoglalást kért a MURAI KAVICSBÁNYÁK Ipari és 

Kereskedelmi Kft.(8800 Nagykanizsa, Magyar utca 14.) mint kérelmező által a Szalkszentmárton, 

0346/7, 0350/1 és 0350/2 hrsz-ú területekre kutatási műszaki üzemi terv engedélyezésére 

vonatkozóan.  

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm.rendelet 4/A. § (3) 

bekezdése megállapítja a jegyző illetékességét. 

A benyújtott tervet felülvizsgálta és megállapította, hogy a megjelölt területen a kutatási Műszaki 

Üzemi Terv környezet- és természetvédelmi értékeket nem sért, a 87/2013.(IV.24.) önkormányzati 

határozattal, valamint a 3/2013. (IV.24. önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési 

Szabályzatban és Szabályozási Tervben foglaltakkal összhangban áll.  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 

továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bek. szerint, ha a szakhatóság eljárásra a hatósági eljárásra vonatkozó 

rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. A végzést egyebekben a 72. § (2) bek.-ben előírt 

tartalmi elemekkel hozta meg az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bek.-ben zárja ki.”  

A rendelkező rész 9. pontjában érvényesített szakvéleményezések indokolásai a következők: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály: 

„A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházással érintett 

ingatlanokon az örökségvédelmi hatósági nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhely (azonosító 

számok: 27237) található. 

A beruházással érintett régészeti lelőhely szakirodalmi adatokból, topográfiai kutatásokból, valamint a 

terület vonatkozásban elkészített örökségvédelmi hatástanulmány adataiból ismert. A lelőhely részben 

feltárt, teljes felületű feltárása még nem történt meg, ezért nem ismerjük a lelőhely teljes vertikális és 

horizontális kiterjedését, állapotát és intenzitását. A beruházás földmunkái során nem csak elérik a 

feltételezhető régészeti rétegeket, hanem át is vághatják azt. 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv (a továbbiakban: 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. 

A Kötv. 22. § (3) bekezdés ad) és ae) pontja szerint régészeti megfigyelést kell előírni, ha a 

nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával bolygatták, vagy 

a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el. 
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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 régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2012. (III. 11.) 

Korm. rendelet (Kormányrendelet) 17. § (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 kecskeméti Katona József 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 63. § (1) bekezdésén, valamint a Kormányrendelet 64. §-án alapul. 

Hatóságom, mint szakértő hatáskörét Kormányrendelet 3. § a) pontja, valamint a Magyar Bányászati 

és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet B. táblázat 6. pontja 

határozza meg.” 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi Járási Hivatal Földhivatali Osztály:  

„Hivatalunk a fenti tárgyú dokumentáció alapján a beruházás megvalósításához szakmai 

állásfoglalását a rendelkező részben foglalt kikötéssel adta meg, tekintettel arra, hogy a munkálatok 

során termőföld időleges és végleges más célú hasznosítására is sor kerülhet. A beruházással érintett 

ingatlanok Tass község területén találhatóak. Jelen állásfoglalásomat a 71/2015.(III.30.) 

Korm.rendelet 28 § (1) illetve az 5. melléklet 1. táblázat B. oszlopában meghatározottak szerint adtam 

meg.  

A járási hivatal hatáskörét a földhivatalok, valamint a Földmérés és Távérzékelési Intézet feladatairól, 

illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2015. 

(XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 4. § (1) bekezdése, valamint 7. § (1) 

bekezdése, míg illetékességét a Korm. rendelet 3. § (19 bekezdés b) pontja alapozza meg.”   

 

A kutatási műszaki üzemi tervdokumentáció tartalmát, a szakhatóságok állásfoglalását és a 

szakvéleményeket 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 az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § 

(1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg. 
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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. május 25.  
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