Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Ügyiratszám: JN/HF/BO/1406-13/2017.

Tárgy: Kutatási MÜT jóváhagyása

Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet
Telefon:06-56-512-322
Email: hadabasne.erzsebet@jasz.gov.hu

Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft.

Jogerős: 2017. július 18.

Tiszakécske
Béke u. 150.
6060

H A T Á R O Z A T
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (a
továbbiakban: Bányafelügyelet) a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u.
150., adószám: 11426628-4-03, a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére indult, Cserkeszőlő
054/6, 054/11, 054/15, 054/16, 054/17, 058/2, 064/5, 064/6 és 064/7 hrsz.-ú területeken homok
(kódszáma: 1453), lösz (kódszáma:1440), kőzetliszt, iszap (kódszáma:1422), képlékeny agyag
II. (kódszáma:1419), agyagos törmelék (kódszáma:1473) 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:
10 db fúrás Cserkeszőlő 054/6, 054/11, 054/15, 054/16, 054/17, 058/2, 064/5, 064/6 és 064/7
hrsz-ú ingatlanokon. A megkutatni tervezett terület nagysága: 0,193519 km2 (19 ha 3519 m2).

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:

Határpont

Y (m)

X (m)

1.

736715,01

170875,72

2.

736821,82

171047,96

3.

736746,97

171068,34

4.

736849,75

171234,06

5.

736886,38

171228,80

6.

736895,77

171252,30

7.

736864,02

171263,33

8.

736916,82

171350,35

9.

736940,72

171448,04

10.

736972,72

171438,16

11.

736964,62

171416,14

12.

736989,28

171407,50

13.

736999,20

171431,12

14.

737023,60

171423,96

15.

737014,37

171398,61

16.

737038,30

171388,66

17.

737050,86

171416,55

18.

737162,43

171385,25

19.

737105,14

171172,92

20.

737291,72

171115,18

21.

737193,87

170952,68

22.

737099,60

170972,30

23.

737015,28

170830,66

24.

736976,37

170845,89

25.

736953,07

170805,26

26.

736870,23

170829,78
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2.

27.

736878,54

170852,06

28.

736862,77

170858,98

29.

736848,31

170836,28

A kutatásra engedélyezett időtartam a kutatási üzemi tervet jóváhagyó határozat jogerőssé és
végrehajthatóvá válásától számított 2 év.

3.

Engedélyezett kutatási tevékenység: 10 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.

8.

Szakhatósági állásfoglalások:

8.1. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (1711/5189-1/2017.):
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály (5001 Szolnok, Pf.:164.)
JN/HF/BO/1406-4/2017.hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére, Cserkeszőlő
054/6, 054/11, 054/15, 054/16, 054/17, 058/2, 064/5, 064/6 és 064/7 hrsz.-ú területeken homok, lösz,
képlékeny agyag II., kőzetliszt, agyagos törmelék 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. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Jegyzője (28-25/2017.):
„A Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke út 150. adószáma 11426628-4-03)
kérelmére a Cserkeszőlő 054/6, 054/11, 054/15, 054/16, 054/17, 058/2, 064/5, 064/6, 064/7 hrsz.-ú
területeken homok, lösz, képlékeny anyag II., kőzetliszt, kőzetiszap, agyagos törmelék kutatási
műszaki üzemi tervének engedélyezéséhez és az alapján elvégezendő tevékenységhez kikötések
nélkül hozzájárulok.
A kérelem szerint: Cserkeszőlő 054/6, 054/11, 054/15, 054/16, 054/17, 058/2, 064/5, 064/6 064/7
hrsz.-ú területeken homok, lösz, képlékeny anyag II., kőzetliszt, kőzetiszap, agyagos törmelék kutatási
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műszaki üzemi terv szerinti tevékenység a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének többször módosított 19/2002. (VII.12.) sz. rendelete, Cserkeszőlő Község Építési
Szabályzata

(HÉSZ)

és

szabályozási

terve

szerint

meghatározott

természetvédelmi

követelményeknek megfelel.
Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető
végzés ellni jogorvoslat keretében támadható meg.”
8.3.

Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei

Katasztrófavédelmi

Igazgatóság

Katasztrófavédelmi

Hatósági Osztály (36600/3716-1/2017.ált.):
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (5000
Szolnok, Hősök tere 6.) a Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) által benyújtott
Cserkeszőlő 054/6, 054/11, 054/15, 054/16, 054/17, 058/2, 064/5, 064/6 és 064/7 hrsz-ú
területeken homok, lösz, képlékeny agyag II., kőzetliszt, kőzetiszap, agyagos törmelék kutatási
műszaki üzemi terv jóváhagyásának hatósági eljárásában megküldött JN/HF/BO/1066-3/2017.
számú szakhatósági megkeresésére a JNSZM KI Hatósági Osztály (a továbbiakban: Hatóság), az
alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:
A kutatási műszaki üzemi tervhez előírásokkal hozzájárulok.
Előírások, feltételek:
1. A tevékenység csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz és a talajvíz ne
szennyeződhessen.
2. Vízszennyezéssel kapcsolatos bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell
jelenteni a vízvédelmi hatóságnak.
3. A tevékenység során figyelembe kell venni a felszín alatti vizek védelméről szóló
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet vízvédelemre vonatkozó előírásait.
4. A tevékenység során végzett tevékenységek nem okozhatják a felszín alatti víz és a
földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti „B”
szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat,
illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”
9. A szakkérdések véleményezései:
9.1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (JN-07/24/00973-2/2017.):
„A Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft. (6060 Tiszakécske Béke u. 150.) kérelmére a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal

Hatósági Főosztály Bányászati

Osztálya

előtt indult,

Cserkeszőlő 054/6, 054/11, 054/15, 054/16, 054/17, 058/2, 064/5, 064/6, és 064/7 hrsz.-ú területen
homok, lösz, képlékeny anyag II., kőzetliszt, kőzetiszap, agyagos törmelék kutatási műszaki
üzemi tervének jóváhagyása tárgyában indult hatósági eljárásban a kulturális örökségvédelmi
szakkérdésre (annak elbírálása, hogy a tervezett tevékenység a régészeti örökség és a műemléki
érték védelme jogszabályban a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e)
kiterjedően az alábbi szakterületi szakvéleményt adom:
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1.

A tárgyi kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása ellen a kulturális örökségvédelem

szempontjából kifogást nem emelek.
2.

Amennyiben a tárgyi beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény

(a továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. pontja szerinti nagyberuházásnak minősül, vagyis bruttó 500 millió
forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás, a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás, a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó
árapasztótározó-építés, vagy azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása
érdekében a kisajátításról szóló törvény szerint kisajátítást végeztek, akkor a beruházással
érintett területre vonatkozóan a Kötv 7. § 3. pontjában meghatározott előzetes régészeti
dokumentációt kell készíttetni.
3.

Az előzetes régészeti dokumentációt legkésőbb a bányatelek megállapítási eljárás keretében

kérjük benyújtani. Hatóságom a bányatelek megállapítási eljárásban a kulturális örökség védelmére
kiterjedő szakkérdés vizsgálatába bevont szakértőként jár el.
4.

Amennyiben a tárgyi beruházás nem minősül nagyberuházásnak, akkor a beruházó erre

vonatkozó nyilatkozatát kell benyújtani a bányatelek megállapítási eljárás keretében.
5.

Nem

nagyberuházás

esetén

a

beruházás

vonatkozásában

terepbejáráson

alapuló

örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíttetni, melyet szintén a bányatelek megállapítási eljárás
keretében szükséges benyújtani.
A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tárgyi kutatási területen

az

örökségvédelmi hatósági nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyek (azonosító számok: 30272,
30273, 30275) találhatók.
A beruházással érintett régészeti lelőhelyek szakirodalmi adatokból, topográfiai kutatásokból ismertek.
A lelőhelyeken teljes felületű feltárás nem történt, ezért nem ismert a lelőhelyek vertikális és
horizontális kiterjedése, állapota és intenzitása. A beruházás során érinthetnek feltáratlan, érintetlen
lelőhelyrészeket. A beruházás földmunkái során nem csak elérik a feltételezhető régészeti rétegeket,
hanem át is vághatják azt.”
9.2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal Földhivatali
Osztály (10.153/2/2017.):
„A Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft. -6060 Tiszakécske Béke utca 150.- bányavállalkozó kérelmére –
a Cserkeszőlő 054/6, 054/11, 054/15, 054/16, 054/17, 058/2, 054/5, 064/6, és 064/7 hrsz.- ú
területeken homok, lösz, képlékeny agyag II., kőzetliszt, kőzetiszap, agyagos törmelék kutatási
műszaki üzemi tervének jóváhagyása tárgyában indult hatósági eljárásban, a termőföld védelmi
kérdésben a szakmai véleményem a következő:
A tervezett beruházás megvalósításakor törekedni kell arra, hogy a 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.”
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9.3

Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei

Kormányhivatal

Békéscsabai

Járási

Hivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (JN-07/61/02194-03/2017.):
„A Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) kérelmére Cserkeszőlő 054/6,
054/11, 054/16, 054/16, 054/17, 058/2, 064/5, 064/6 és 064/7 helyrajzi számú területeken homok,
lösz, képlékeny agyag II., kőzetliszt, kőzetiszap, agyagos törmelék kutatási műszaki üzemi
tervének jóváhagyásához az alábbi
szakvéleményt adjuk.
Az engedély kiadását nem kifogásoljuk. Az engedélyben az alábbi előírásokról kérünk
rendelkezni:

Természet- és tájvédelmi szempontból:
1. A kitermelés során létrejövő depónia halmok és homlokfalak védett üreglakó fajok költését teszik
lehetővé. Ennek elkerülése érdekében a munkafolyamatok több órát meghaladó szüneteltetése
esetén max. 45o-os rézsű kialakítása, avagy a rézsű hálós lefedése szükséges.
2. A működés következtében megvalósuló védett faj veszélyeztetése esetén a területileg illetékes
természetvédelmi őr a tevékenységeket felfüggesztheti, valamint hatóságunk útján további
korlátozásokat tehet.
3. A munkálatok megkezdése előtt legalább 5 nappal a területileg illetékes Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság természetvédelmi őrének – Sallai Zoltán, tel.: +36-30/239-5546 – értesítése
szükséges
A földtani közeg védelme szempontjából:
1. A tervezett tevékenység nem okozhatja a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM
együttes rendelet szerinti „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
2. 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:
A tevékenységet, szállítást úgy kell végezni, hogy a zajkibocsátás feleljen meg a környezeti zaj és
rezgésvédelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet, a zaj és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes
rendelet előírásainak.
Levegővédelmi szempontból:
A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi
követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő
lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely
légszennyezettséget okoz.
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Hulladékgazdálkodási szempontból:
1. Az építési-kivitelezési munkák során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban
a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet és a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet előírásait kell
betartani, különös tekintettel az elkülönített gyűjtésre és az átvételi engedéllyel rendelkező
személynek/szervezetnek való átadásra. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 98/2001. (III. 17.) Korm.
rendelet már nem hatályos jogszabály.
2. A kutatás során esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes (termelési és kommunális)
hulladékokra a 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései és a végrehajtására kiadott rendeletek
előírásai az irányadók. A hulladékjegyzéket a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet tartalmazza.
3. A kivitelezés során keletkező hulladékokat fajtánként szelektíven kell gyűjteni, azonosító kód
szerint nyilvántartani. A szelektíven gyűjtött, szétválogatott hulladékot az adott azonosító
kódú hulladék hasznosítására vonatkozó engedéllyel rendelkező személynek/szervezetnek
kell átadni.
4. A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok
kezelési módjaként csak a hasznosítás (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás),
illetve hasznosítónak való átadás fogadható el.
5. A keletkező hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni,
illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell a hatóság felé teljesíteni.
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 Szolgálathoz
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 Szolgálat 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/HF/BO/1323-10/2017. számú, 2017.június 7-én jogerőssé vált határozatával
kutatási engedélyt adott a Bányavállalkozónak a Cserkeszőlő 054/6, 054/11, 054/15, 054/16, 054/17,
058/2, 064/5, 064/6 és 064/7 hrsz.-ú területekre. A Bányavállalkozó ezek alapján kérte a területre
vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyását. A Bányavállalkozó a kérelmet 2017. június 8-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.
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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/1406-

4/2017.hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Cserkeszőlő 054/6, 054/11, 054/15,
054/16, 054/17, 058/2, 064/5, 064/6 és 064/7 Kondoros, 026/6, 026/7, 026/8, 026/9 hrsz.-ú területeken
homok, lösz, képlékeny agyag II., kőzetliszt, kőzetiszap, agyagos törmelék 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 CXIII. 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.”
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Jegyzője:
„Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft. (6060 Tiszakécske Béke út 150.) kérelmére indult Cserkeszőlő
054/6, 054/11, 054/15, 054/16, 054/17, 058/2, 064/5, 064/6, 064/7 hrsz.-ú területeken homok, lösz,
képlékeny agyag II., kőzetliszt, kőzetiszap, agyagos törmelék kutatási műszaki üzemi tervének
jóváhagyása ügyében a JNK Szolnok Megyei Kormányhivatal megkereste hatóságomat szakhatósági
állásfoglalás kiadása érdekében a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.)
Korm.rendelet 4/A §.(3) bekezdés alapján.
A becsatolt műszaki üzemi terv szerinti tevékenység a helyi rendeletben meghatározott
természetvédelmi követelményeknek megfelel.
A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Az ügyintézési határidő leteltének napja: a Ket.33.§.(8) bekezdése határozza meg.
Ha a szakhatóság az előírt határidőn belül nem ad állásfoglalást, ellenérdekű ügyfél hiányában a
hozzájárulást a bányászatról szóló 1993. évi XLLVII.tv. (Bt.) 43/A. § (4) bekezdése alapján kell
megadottnak tekinteni.
Döntésem a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam meg.
Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004.évi CXL.tv. (továbbiakban: Ket) 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre
hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.
Hatóságom hatáskörét és illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm.rendelet 4/A (3) bekezdésében
szerint állapítottam meg.”
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági
Osztály:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya hivatkozott
számú megkeresésével a Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) által benyújtott
Cserkeszőlő 054/6, 054/11, 054/15, 054/16, 054/17, 058/2, 064/5, 064/6 és 064/7 hrsz-ú
területeken homok, lösz, képlékeny agyag II., kőzetliszt, kőzetiszap, agyagos törmelék kutatási
műszaki üzemi terv jóváhagyásának kérelemre indult hatósági eljárásában a Hatóságot
szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.
A 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. §. (2) bekezdése és a 3. sz. melléklet 7. pontja alapján a
bányászati engedélyezési hatósági eljárásban a vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó
szakkérdés annak elbírálása, hogy biztosíthatóak-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme,
hasznosítási

lehetőségei

megőrzése

jogszabályban

foglalt

követelményei,

valamint

annak

elbírálására, hogy biztosítható-e a vízbázis-védelem jogszabályban foglalt követelményeinek
teljesülése.
A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok alapján a fent hivatkozott
szakkérdés tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:
Megállapítható, hogy vízvédelmi szempontból a tervben foglaltak alapján a tevékenység végzésére
vonatkozó kizáró ok várhatóan nem merül fel. A terv elfogadása ellen kifogást nem emelünk.
A döntést megalapozó jogszabályhelyek:
-

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelméről.

-

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által
veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi
mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről.
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelméről.
A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat
-

-

figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
A szakhatósági eljárásért a kérelmező a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi
hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2.
mellékletének 7. pontjában meghatározott összesen 28000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése
alapján adtam.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.
A Hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a
Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. §. (2)
bekezdése és a 3. sz. melléklet 7. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg.”
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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 Kötv. 23/C. § (1) bekezdése előírja, hogy nagyberuházás megvalósítása esetén előzetes régészeti
dokumentációt kell készíteni. Az előzetes régészeti dokumentáció a Kötv. 7. § 3. pontja alapján
valamely terület régészeti érintettségének tisztázására, a régészeti örökség elemeire vonatkozó
ismeretek (különösen a lelőhely jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére
és pontosítására szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás
formájának, idő- és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források
feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve
leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum.
A Kötv. 7. § 20. pontja szerint nagyberuházás az alábbi földmunkával járó beruházások:
-

a) a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás,

-

c) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás,

-

d) a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztótározó-építés, vagy

-

e) azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló
törvény szerint kisajátítást végeztek.

A Kötv. 23/C. § (3) bekezdése szerint az előzetes régészeti dokumentációt a beruházóval kötött
írásbeli szerződés alapján a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv (Budavári Ingatlanfejlesztő
és Üzemeltető Nonprofit Kft.) készíti el.
Amennyiben a tárgyi beruházás nem minősül nagyberuházásnak, és ezt a tényt hatóságom felé
az engedélyes nyilatkozatban is megerősíti, akkor előzetes régészeti dokumentációt nem szükséges
készíteni.
Nem nagyberuházás esetén a tárgyi a beruházás vonatkozásában terepbejáráson alapuló
örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíttetni.
A Kötv. 85/A. § (3) bekezdése szerint a hatóság örökségvédelmi hatástanulmány készítését írhatja elő
jogszabályban meghatározott esetekben.
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kormányrendelet) 71. § (4) bekezdés a) pontja szerint a szakhatósági hatáskörében
eljáró vagy az örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló hatóság döntéselőkészítő örökségvédelmi
hatástanulmány elkészítését írhatja elő a beruházás előkészítését meghatározó feltételek tisztázása
érdekében a bányászati kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása, bányatelek megállapítása és
módosítása, védőpillér kijelölése, módosítása, meggyengítése és lefejtése esetén, ha előzetes
régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre.
A Kötv. 20. § (4) bekezdése c) pontja alapján az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésre jogosult
megyei hatókörű városi múzeum a szolnoki Damjanich János Múzeum.
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Hatóságomnak a bányatelek megállapítási eljárás keretében, valamint az előzetes régészeti
dokumentáció, vagy örökségvédelmi hatástanulmány adatainak ismeretében áll módjában a
beruházás során esetlegesen felmerülő régészeti szakfeladatok meghatározására.
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
7. pontja, illetékességét a Kormányrendelet 1. melléklet 11. pontja 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 fentebb 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.”
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/HF/BO/1406-6/2017. számú megkeresésével a Duna Aszfalt Út és
Mélyépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) által kérelmezett Cserkeszőlő 054/6, 054/11, 054/15,
054/16, 054/17, 058/2, 064/5, 064/6 és 064/7 helyrajzi számú területeken homok, lösz, képlékeny
agyag II., kőzetliszt, kőzetiszap, agyagos törmelék 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.
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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 Cserkeszőlő 054/6, 054/11, 054/15, 054/16, 054/17, 058/2, 064/5, 064/6 és
064/7 helyrajzi számúd területeken homok, lösz, képlékeny agyag II., kőzetliszt, kőzetiszap, agyagos
törmelék kutatásához a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) által 2017
májusában készített kutatási műszaki üzemi tervet és az eljárás díjának – 28.000 Ft – Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal 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 tervezett bányanyitással érintett Cserkeszőlő 054/6, 054/11, 054/15, 054/16, 054/17, 058/2,
064/5, 064/6 és 064/7 hrsz.-ú külterületi ingatlanok a hatályos jogszabályok alapján nem állnak
országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, továbbá nem szerepelnek a 14/2010. (V.
11.) KvVM rendelet mellékleteiben, nem részei a Natura 2000 hálózatnak.

-

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisában az érintett területre vonatkozóan a
13/2001. (V. 9.) KöM rendelet alapján védett fajnak minősülő partifecske (Riparia riparia), valamint
gyurgyalag (Merops apiaster) előfordulása regisztrált.

-

A Duna Aszfalt Kft. Cserkeszőlő 054/6, 054/11, 054/15, 054/16, 054/17, 058/2, 064/5, 064/6 és
064/7 hrsz. alatti ingatlanokon homok, lösz, képlékeny agyag II, kőzetliszt, kőzetiszap, agyagos
törmelék ásványi nyersanyag kutatást tervez. A területen 10 db fúrólyukat terveznek, amelyek
mélysége kb. 10 fm körül lesz. A fúrásokat szárazüzemű fúrógép készíti. A mintavételeket
követően a kutatófúrásokat saját anyaggal betemetik, így várhatóan előírásaink betartása mellett
a kutatás hulladékgazdálkodási érdeket nem sértő módon megvalósítható.

-

A kutatási terület nagysága 19 ha 3519 m 2. A kutatási tevékenységek során a földtani közegbe
szennyező anyag kibocsátás nem történik, így ezen környezeti elem védelme biztosított.

-

A fúró berendezés típusa Mercedes Unimog 406 alvázon lévő Mobile Drill B-32 típ. teljesen

-

A kutatófúrás és a közlekedéstől származó zajterhelési határértékek várhatóan teljesülnek.

hidraulikus forgóasztalos modell.

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
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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. § (4)
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.

-

„A természet védelméről” szóló 1996. évi LIII. tv. 42.§ (1), valamint a 43.§ (1) szerint tilos a védett
növény-

illetve

állatfajok

veszélyeztetése,

zavarása,

károsítása,

elpusztítása,

élettevékenységeinek veszélyeztetése, élőhelyeinek lerombolása, károsítása.
-

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

-

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 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.
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. július 5.
Tisztelettel:
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr.Palicz András
bányakapitány,bányászati osztályvezető
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