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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 Pannon Ásvány Kft. (6782 Mórahalom IV.Körzet 52. adószám:
25714092-2-06, a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére indult, Csabacsüd 0344/77, 0344/78,
0344/79, 0344/93, 0344/94, 0344/95, 0344/96, 0344/97, 0344/114 és 0344/115 hrsz.-ú területeken
homok (kódszáma: 1453), lösz (kódszáma: 1440), képlékeny agyag (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:
9 db fúrás Csabacsüd 0344/77, 0344/78, 0344/79, 0344/93, 0344/94, 0344/95, 0344/96,
0344/97, 0344/114 és 0344/115 hrsz.-ú ingatlanokon. A megkutatni tervezett terület nagysága:
2

2

0,349411 km (34 ha 9411 m ).

Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
5000 Szolnok, Hősök tere 6. 5001 Szolnok, Pf. 164. Telefon: (56) 512 319 Fax: (56) 512 337
e-mail: kh.banyaszat@jasz.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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A kutatási terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben:

2.

Sorszám

Y (m)

X (m)

1.

770 036,08

165 388,32

2.

770 068,78

165 359,26

3.

770 092,60

165 382,10

4.

770 385,44

165 121,90

5.

770 385,44

164 995,57

6.

770 228,80

165 134,75

7.

770,152,70

165 055,64

8.

770 385,44

164 848,84

9.

770 385,44

164 801,28

10.

770 342,65

164 749,15

11.

770 288,09

164 679,94

12.

770 129,11

164 707,35

13.

770 001,61

164 732,38

14.

769 773,69

164 783,56

15.

769 527,27

164 849,61

16.

769 536,11

164 880,75

17.

769 514,65

164 887,19

18.

769 678,90

165 045,09

19.

769 871,78

165 230,52

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

3.

Engedélyezett kutatási tevékenység: 9 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.
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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.

8.

Szakhatósági állásfoglalások:

8.1. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (1711/675-1/2017.):
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály (5001 Szolnok, Pf.:164.)
JN/HF/BO/93-7/2017.hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére, a Pannon Ásvány
Kft. (6782 Mórahalom, IV. körzet 52.) által kérelmezett Csabacsüd 0344/77-79, 0344/93-97, és
0344/114-115 hrsz.-ú területeken homok, lösz, képlékeny agyag, 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. Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (179-1/2017./Cs.):
„Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Pannon Ásvány Kft. (6782 Mórahalom, IV.
körzet 52.), mint bányavállalkozó a csabacsűdi 0344/77, 0344/78, 0344/79, 0344/93, 0344/95,
0344/96, 0344/97, 0344/114, 0344/115 hrsz.-ú területeken homok, lösz, képlékeny agyag, kevert
ásványi nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi tervének jóváhagyásához
szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadom.
Szakhatósági hozzájárulásom ellen jogorvoslattal csak az engedélyező hatóság által az ügy
érdemében hozott elsőfokú határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott
fellebbezésben lehet élni.”
8.3.

Békés

Megyei

Katasztrófavédelmi

Igazgatóság

Igazgató-helyettesi

Szervezet

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (35400/563/1/2017.ált.):
„A Pannon Ásvány Szolgáltató Kft. (6782 Mórahalom, IV. Körzet 52.) részére a Csabacsűd,
külterület 0344/77-79, 0344/93-97 és 0344/114-115 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett homok, lösz,
képlékeny agyag és kevert ásványi nyersanyag kutatási műszaki üzemi tervének elfogadásához –
vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból –
az alábbi feltételekkel hozzájárulok:
1.

A kutatási tevékenységet a felszín alatti vizek szennyezését és károsítását kizáró módon

kell végezni. A kutató fúrások kivitelezése a felszín alatti víz jelenlegi minőségének romlását
nem okozhatja.
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2. A tervezett 9 db, kb. 10 m mély kutató fúrás lemélyítése során a felszín alatti vizekbe
szennyezőanyag nem kerülhet. A kutató fúrásokat a mintavételt követően azonnal el kell
tömedékelni.
3. A munkagépek tárolását, mobil üzemanyagtartályból történő üzemanyaggal, valamint
kenőanyaggal való töltését, illetve ezen anyagok tárolását úgy kell megoldani, hogy a felszín
alatti vizekbe szennyeződés ne kerülhessen.
4. A kutatási munkák befejezése után a felvonulásra, anyagtárolásra igénybe vett területet
rendezni kell, annak eredeti állapotát vissza kell állítani.
5. A tevékenység során észlelt bármilyen havária helyzetet – az elhárításra tett azonnali
intézkedések megkezdése mellett – haladéktalanul be kell jelenteni az I. fokú vízügyi és
vízvédelmi hatóságnak.
Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró érdemi 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 átutalni. Az igazgatási szolgáltatási díj
befizetését igazoló dokumentumot a fellebbezéshez kell csatolni.”
9. A szakkérdések véleményezései:
9.1 Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály (BE-02/05/00175-2/2017.):
„A

Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei

Kormányhivatal

Hatósági

Főosztály

Bányászati

Osztály

JN/HF/BO/93-9/2017. ügyiratszámú megkeresésére a Csabacsűd 0344/77-79, 0344/93-97, 0344/114115 hrsz.-ú területeken homok, lösz, képlékeny anyag, kevert ásványi nyersanyag II. kutatási műszaki
üzemi terv jóváhagyás eljárásához kapcsolódóan a 2017. január 24-én részemre papíralapon
megküldött iratok alapján az alábbi szakkérdés vizsgálatához kapcsolódóan jártam el.
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban:
267. Kr.) 4/A. § (4) bekezdés és a 3. melléklet B. táblázat 7. sora alapján szakkérdés vizsgálatának
feltétele, hogy a régészeti örökség és a műemléki érték védelme jogszabályban meghatározott
követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek melletti megfelelősége.
A 267. Kr. 3. melléklet B. táblázat 7. sorára tekintettel az alábbiakat állapítottam meg:
Az érdemi döntés rendelkező részébe foglalt rendelkezést (kikötést) nem kívánok tenni.”
9.2. Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatal Földhivatali Osztály (10009/2017.):
„A Pannon Ásvány Kft. által benyújtott, hivatkozva a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztálynál (továbbiakban Főosztály) kezdeményezett, fenti tárgyú műszaki üzemi terv
jóváhagyásához előzetes vizsgálati eljárásában a részemre megküldött iratok alapján az alábbi
szakkérdés vizsgálatában jártam el.
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 4/A § (4) bekezdés, valamint a Rendelet 3. melléklet B. pontja alapján a termőföld
mennyiségi védelmének követelményei tekintetében szakkérdés vizsgálata szükséges.
A termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében az alábbiakat állapítom meg:
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A rendelkezésemre álló dokumentumok alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás
helyszíne a csabacsűdi 0344/77-79, 0344/93-97, 0344/114-115 helyrajzi számú ingatlanokon
található.
A közhiteles ingatlan-nyilvántartás alapján megállapítható, hogy ezek a területek termőföldnek
minősülnek, ezért a hatásterületen végzett munkálatok termőföld végleges más célú hasznosítási
engedélyhez kötöttek. Az érintett ingatlanok átlagosnál jobb (2, 3) minőségi osztályúak. A tervezett
tevékenység a fenti helyrajzi számú területeken létrehozandó bányaüzemben fog zajlani, ami helyhez
kötött igénybevételnek minősül. Ez alapján átlagosnál jobb minőségű területre is engedélyezhető a
végleges más célú hasznosítás. Így az érintett helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan a tervezett
beruházáshoz

termőföld

mennyiségi

védelmének

követelményei

tekintetében

földvédelmi

szakkérdésben hozzájárulok.
A más célú hasznosítási kérelemhez a bányavállalkozónak mellékelnie kell a talajvédelmi tervet,
üzemi tervet, bányaüzem létesítésére hivatkozást. A bányaüzem megnyitása alkalmával figyelemmel
kell lenni arra, hogy a szomszédos termőföldek mezőgazdasági termelését a tervezett beruházás ne
akadályozza. A munkálatok során ügyelni kell arra, hogy a bányászati tevékenység a lehető legkisebb
mértékű termőföld igénybevételével történjen.”
9.3

Békés

Megyei

Kormányhivatal

Békéscsabai

Járási

Hivatal

Környezetvédelmi

és

Természetvédelmi Főosztály (BE-02/20/30595-002/2017.):
A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztálya a Pannon Ásvány Kft. részére a BE-02/20/30205-011/2017. számon környezetvédelmi
engedélyt adott ki a kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárása közben. Ezért a Bányafelügyelet
szakkérdésben történő megkeresésére a kutatási műszaki üzemi tervhez kikötéseket nem tett.
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/1594-5/2016. számú, 2016. augusztus 16-án jogerőssé vált
határozatával kutatási engedélyt adott az RG-MOBIL Kft.-nek (1095 Budapest, Boráros tér 7.1.
lph.3.em.3.) a Csabacsűd és Szarvas 1,824229 km

2

területére.

A Bányafelügyelet a

JN/MEF/BO/2817-15/2016. számú 2016. december 11-én jogerőssé vált határozatában a kutatási
jogot átruházta a Pannon Ásvány Szolgáltató Kft.-re (6782 Mórahalom, IV. Körzet 52.) A
Bányavállalkozó ezek alapján kérte a területre vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyását. A
Bányavállalkozó a kérelmet 2017. január 13-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.
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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:
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály:
„A

Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei

Kormányhivatal

Hatósági

Főosztály

JN/HF/BO/93-

7/2017.hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Csabacsűd 0344/77-79, 0344/93-97 és
0344/114-115 hrsz.-ú területeken homok, lösz, képlékeny agyag, 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 befolyásolják, 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.”
Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya 2017.
január 19-én érkezett „Végzés”- ben szakhatósági állásfoglalást kért a csabacsűdi 0344/77, 0344/78,
0344/79, 0344/93, 0344/94, 0344/95, 0344/96, 0344/97, 0344/114, 0344/115 hrsz.-ú területeken
homok, lösz, képlékeny agyag, kevert ásványi nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv
jóváhagyásához.
A hatóság a Pannon Ásvány Kft. (6782 Mórahalom IV. körzet 52.) kutatási műszaki üzemi tervét
megküldte. A dokumentációt átvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység nincs
ellentétben Csabacsűd település helyi környezet-és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati
szabályozásával, valamint a helyi építési szabályzatról szóló Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének 20/2006. (IX.18.) sz. rendeletével.
Hatóságom illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm.
rendelet 3. mell. 6. pontja állapítja meg.
Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket. 44. § foglaltaknak megfelelően állítottam ki.
A Ket. 44. § A szakhatóság előzetes szakhatósági hozzájárulása, állásfoglalása és végzései ellen
önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni
jogorvoslat keretében támadható meg.”
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Békés

Megyei

Katasztrófavédelmi

Igazgatóság

Igazgató-helyettesi

Szervezet

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály:
„A Jász-Nagykun-Szolnok
JN/HF/BO/93-7/2017.

Megyei

iktatószámú

Kormányhivatal

Hatósági

megkeresésében

a

Főosztály Bányászati

Pannon

Ásvány

Osztálya

Szolgáltató

Kft.

(továbbiakban: Kft.) részére a Csabacsűd, külterület 0344/77-79, 0344/93-97 és 0344/114-115 hrsz.
alatti területeken tervezett homok, lösz, képlékeny agyag és kevert ásványi nyersanyag kutatására
vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához kérte az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóság
szakhatósági állásfoglalását kérte.
A megkereséshez mellékelt dokumentáció és az egyéb rendelkezésemre álló iratanyagok
áttanulmányozása után az alábbiakat állapítottam meg:
1. A Kft. a Csabacsűd, külterület 0344/77-79, 0344/93-97 és 0344/114-115 hrsz. alatti
2

ingatlanokon (mintegy 0,349411 km nagyságú területen) a haszonanyag minőségét,
kiterjedését, települési helyzetét kívánja tisztázni 9 db sekély mélységű kutatófúrás
alkalmazásával.
2. A kutatási tevékenységet 72,00 mBf-i mélységig tervezik. A feltárások során kiemelt
minták vizsgálata során meghatározásra kerül a +72,00 mBf és +85,90 mBf szintek között
a haszonanyagok természetes nedvesség tartama és teljes szemcsenagysági eloszlása.
3. A kutatási munkálatok felszíni vizet, illetve – a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló, módosított 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelet szerint – kijelölt védőterülettel rendelkező felszín alatti vízbázist nem
érintenek.
4. A kutatással érintett területek 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 kevésbé érzékeny területen találhatók.
Állásfoglalásom kialakításakor – a fentieken kívül – azt is figyelembe vettem, hogy a 9 db sekély
mélységű (10 m mély) kutató fúrás tervezett módon történő kialakítása, majd visszatömedékelése
vízgazdálkodási érdeket nem sért.
Mivel a tervezett tevékenység – a feltételeim teljesülése, valamint a benyújtott dokumentációban
foglaltak betartása mellett – vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból megfelel az előírt
követelményeknek, ezért a külterület 0344/77-79, 0344/93-97 és 0344/114-115 hrsz. alatti
ingatlanokra vonatkozó kutatás műszaki üzemi tervének elfogadásához hozzájárultam.
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) és (2)
bekezdésében

biztosított

hatáskörömben

és

2.

számú

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
Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet A.
részének 5. E) pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően adtam meg.
A felszíni, valamint a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó előírásom a felszíni vizek minősége
védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésén,
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illetve a felszín alatti vizek védelméről szóló, módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1)
és (2) bekezdésén alapul.
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 – 28,000,- Ft, melynek befizetése
megtörtént.
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 rendelkező rész 9. pontjában érvényesített szakvélemények indokolásai a következők:
Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály:
„A homok, lösz, képlékeny anyag, kevert ásványi nyersanyag kutatás földmunkáival érintett
Csabacsűd 0344/114 helyrajzi számú telken régészeti lelőhelyek szerepelnek az Örökségvédelmi
nyilvántartásban:
Szarvas 158. lelőhely, azonosító: 6213
Szarvas 159. lelőhely, azonosító: 6214
A rendelkezésre álló iratok alapján megállapítható volt, hogy a tervezett 9 kutató fúrás közül 2 fúrás
érintheti a Szarvas 158. és 159. számú lelőhelyeket, viszont a fúrások átmérőjének a méretei miatt a
régészeti feladatellátás során nem lehetne észlelni a régészeti leleteket, ezért a műszaki üzemterv
jóváhagyásához kikötés nélkül hozzájárultam.
-

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 19. § (1)
bekezdése értelmében a régészeti lelőhelyeket a földmunkákkal járó fejlesztésekkel el kell
kerülni.

-

A Kötv. 19. § (2) bekezdése értelmében: „A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak
régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.”

-

Kötv. 22. § (1) bekezdése alapján: „A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással
kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni.”

-

A Kötv 24. § (2) bekezdés a) pontja alapján, ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, vagy
lelet kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető
vagy kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet abbahagyni és a Kötv. 24. § (2)
bekezdés b) pontja alapján a jegyző útján az örökségvédelmi hatóságnak bejelenteni. A
bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi
bírság kiszabását vonja maga után.

A 267. Kr. 3. melléklet B. táblázat 7. sora alapján meghatározott szakkérdés vizsgálatában a kulturális
örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdés a) pontja, az 1. melléklet 4. sorszáma alapján, mint a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező örökségvédelmi hatóságnál régészeti feladatot ellátó ügyintéző adtam.”
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Békés Megyei Kormányhivatala Szarvasi Járási Hivatal Földhivatali Osztály:
„A Főosztály megkeresésére a Pannon Ásvány Kft. által benyújtott műszaki üzemi terv
jóváhagyásához előzetes vizsgálati eljárásában a részemre megküldött iratok alapján szakkérdésben
állásfoglalásomat adtam a fenti helyrajzi számú területeken tervezett beruházáshoz.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tftv.) 8. § (1) bekezdése
alapján, „Ha az ingatlanügyi hatóság földvédelmi szakkérdést vizsgál vagy más hatóságok
engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének
érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység
végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű
termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen.”
A Tftv.11. § (2) bekezdése alapján, „az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani
csak időlegesen, illetve helyhez kötött igénybevétel céljából lehet.” Azonban a Tftv. 11. § (3) bekezdés
b. pontja kimondja, hogy helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni a bányaüzem létesítését.
A járási hivatal hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 383/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése, illetékességét ugyanezen
Kormány Rendelet 1. számú melléklete határozza meg.”
A kutatási műszaki üzemi tervdokumentáció tartalmát, a szakhatóságok állásfoglalását és a
szakvéleményeket figyelembe véve a Bányafelügyelet a kutatási műszaki üzemi tervet
jóváhagyta.
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 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 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. február 21.
Tisztelettel:
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr.Palicz András
bányakapitány,bányászati osztályvezető
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4. Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatal Földhivatali Osztály, 5540 Szarvas,
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5. Kasikné Csík Zsuzsanna, Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 5551
Csabacsűd, Szabadság u. 41.
6. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, 1555 Budapest, Pf.:70.
7. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9.
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Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály, 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.
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