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Osztálya

(továbbiakban: Bányafelügyelet) SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34., adószáma: 10642166-203, a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a Kunszentmárton 0257/21 hrsz-ú területen lévő
„Kunszentmárton III. – homok, agyag, vegyes, kevert ásványi nyersanyag” védnevű bányatelek
alaplapjától lefelé történő homok (kódszáma: 1453), kevert ásványi nyersanyag II. (kódszáma:
2312), képlékeny agyag II. (kódszáma: 1419) 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 0257/21 hrsz-ú ingatlanokon. A megkutatni tervezett terület
nagysága: 0,210827 km2.

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.

Határpont

Y (m)

X (m)

1.

747026,04

161855,94

2.

747137,89

161810,53

3.

747158,38

161802,73

4.

747312,91

161739,14

5.

747186,78

161335,83

6.

746713,71

161476,65

7.

746790,51

161722,23

8.

746794,40

161720,60

9.

746849,67

161819,42

10.

746904,04

161788,52

11.

746928,79

161859,46

12.

746889,02

161876,85

13.

746902,29

161908,11

14.

746991,24

161870,07

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 elfogadja. A Bányavállalkozó a fedezeti megállapodást 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 állásfoglalás:

8.1. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
(35600/5461-1/2017. ált.):
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (5000
Szolnok, Hősök tere 6., 5001 Szolnok, Pf.: 164) fenti számú megkeresésében hatóságunk szakhatósági
állásfoglalását kérte, a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) kérelmére indult Kunszentmárton III.
homok, agyag és vegyes kevert ásványi nyersanyag védnevű bánya bányatelek alaplapjától lefelé
történő kutatására vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyásához. A kutatási műszaki üzemi
terv jóváhagyásához a
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 minőségű 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 2044. 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 igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a.”

9. A szakkérdés véleményezése:
9.1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztály (JN-07/61/02202-18/2017.):
„A SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) kérelmére „Kunszentmárton III.- homok, agyag, vegyes,
kevert nyersanyag” védnevű bányatelek alapjától lefelé történő kutatására benyújtott kutatási műszaki
üzemi terv 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:
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•

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 levegő
lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely
légszennyezettséget okoz.

Hulladékgazdálkodási szempontból:
•

A kutatás időszaka alatt keletkező valamennyi hulladékra (veszélyesre és nem veszélyesre
egyaránt) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (Ht.), valamint a kapcsolódó
végrehajtási jogszabályokban előírt kötelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. [A
hulladékok jegyzékét és azonosító kódját a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet tartalmazza.]

•

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait kell
betartani, különös tekintettel azoknak más hulladékoktól elkülönítetten történő gyűjtésére.

Természet- és tájvédelmi szempontból:
•

A meglévő bányatelek területén tervezett 8 db kismélységű földtani kutató fúrás a közvetlen
szomszédos ingatlanon - Kunszentmárton, 0257/8 hrsz. - található Köttöm-halom nevű
kunhalom területét nem veszélyeztetheti.

•

A kutatás során a közvetlen szomszédos Kunszentmárton, külterület 0257/8 helyrajzi
számú ingatlant felvonulási területként igénybe venni nem lehet, továbbá azon depóniát
kialakítani még ideiglenesen is tilos.

Ezen szakvélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást
megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”
A Bányafelügyeletnek a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében szereplő, a táblázatban
feltüntetett szakhatóságokat, illetve szakkérdések ügyében nyilatkozó hatóságokat a döntéshozatalhoz
az alábbi fennálló feltételek miatt nem kellett bevonnia:
Hatóság megnevezése:

Megkeresés mellőzésének oka:

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,

az eljárás tárgya nem meddőhányó vagy 40 m-nél

Vasúti és Hajózási Hivatal

magasabb építmény

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
vezetője
települési önkormányzat jegyzője
megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi osztálya

a tevékenység nem érinti honvédelmi vagy
katonai célú létesítmény működési vagy
védőterületét
a tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett
természeti területet.
a tevékenység nem termőföldön valósul 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
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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 Bányavállalkozó az JN/HF/BO/2499-15/2017. számú 2017. október 13-án jogerőssé vált kutatási
engedély alapján kérte a területre vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyását. A kérelmet
2017. október 16-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 Bányavállalkozó 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 állásfoglalás indokolása a következő:
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
„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 díjáról 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. október 25. napján érkezett a vízügyi hatóságra.
Hatóságom 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 161/2017. (VI.28) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdés 3. számú
melléklet 3.1/5 pontjában foglalt szakkérdések alapján, a hatályos jogszabályok figyelembevételével
adtam ki.
Hatóságom a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”

A rendelkező rész 9. pontjában érvényesített szakvélemény indokolása a következő:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály:
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„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (5000
Szolnok, Hősök tere 6.) JN/HFF/BO/2591-5/2017. számú megkeresésével a SOLTÚT Kft. (6320 Solt,
Kecskeméti út 34.) által kérelmezett „Kunszentmárton III.- homok, agyag, vegyes, kevert nyersanyag”
védnevű bányatelek lefelé történő kutatásához (0257/21 hrsz. terület) benyújtott kutatási műszaki üzemi
terv jóváhagyásához a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya közreműködését kérte 161/2017. (VI. 28.)
Kormányrendelet 4. § (4) bekezdése, valamint a 3. sz. melléklet 3.2 pontja 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 III.- homok, agyag, vegyes, kevert nyersanyag” védnevű
bányatelek lefelé történő kutatásához (0257/21 hrsz. terület) dr. Csillag János geológus, földtani
szakértő által 2017 októberében elkészített 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 SOLTÚT Kft. részére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Bányászati Osztálya kutatási engedélyt adott 0,210827 km 2 nagyságú területre, a korábban már
engedélyezett és most újra kért 76,00 mBf mélységig.

-

A Kunszentmártoni Járási Hivatal Földhivatali Osztálya nyilvántartása alapján a 0257/21 helyrajzi
szám a 0257/16 helyrajzi számú földrészlet megosztásából keletkezett telekalakítási eljárás során.

-

A tervezett fúrólyuk 150 x150 m-es hálózatot alkot.

-

A kutatás időszaka alatt, a nyolc kis mélységű földtani kutatófúrás lemélyítése tervezett 3,99 m
mélységgel (összes folyóméter felhasználás 31,92 fm).

-

A mélyfúrásokat egy kisméretű traktorra szerelt hidromotoros meghajtású, spirális szerszámmal
dolgozó száraz üzemű fúrógép készíti el.

-

A kivitelezés 1-2 munkanap alatt megtörténik, melyet a mintavétel megtörténte után
visszatemetnek. A fúrópontok közötti útvonal a kutatási terület határain belül vezet.

-

A környező fölterületek nagyrészt szántóföldi művelés alatt állnak (legközelebbi lakott tanya 412 m).

-

Mérlegelési jogkörben jogszabályi előírást tettünk.

-

A tervezett 8 db kismélységű földtani kutató fúrás lemélyítésével érintett Kunszentmárton, külterület
0257/21 helyrajzi számú ingatlan a hatályos jogszabályok alapján nem áll országos jelentőségű
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természetvédelmi oltalom alatt és nem szerepel a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékleteiben,
így nem Natura 2000-es terület, de a közvetlen szomszédos ingatlanon - Kunszentmárton, 0257/8
hrsz. - található a Köttöm-halom nevű kunhalom, ami egyben nyilvántartott régészeti lelőhely is.
-

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdése értelmében „E törvény
erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom,
földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek [24. § (1)
bekezdés] minősülnek.”. A 31. § értelmében: „Tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és
jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.”.

-

A tervezett 8 db kismélységű földtani kutató fúrás lemélyítése meglévő bányatelek területén valósul
meg, a tervezett kutatás előírásaink betartása mellett természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

-

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

-

A kutatás időszaka alatt, a nyolc kutatófúrás lemélyítése során keletkezhetnek termelési és
esetlegesen kommunális hulladékok. A termelési hulladékot főként a furadék, valamint a
mintázásból kimaradó magok anyaga jelenti, ezekkel a kutatófúrások helyét (a fúrólyukakat)
kívánják eltömedékelni. A hulladékok által a környezet terhelése számottevő mértékben nem
várható.

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 Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Kormányrendelet 4. § (4)
bekezdése, valamint a 3. sz. melléklet 3.2 pont 6. sora a hatóságunkat tárgyi eljárásban
szakértőként jelöli ki.

-

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

-

„A természet védelméről” szóló 1996. évi LIII. tv.

-

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 foglaltak.

Az alábbiakra hívjuk fel továbbá a figyelmet:
A hulladék kizárólag olyan kezelőnek/ártalmatlanítónak adható át, amely az adott azonosító kódú
hulladék szállítására/kezelésére/ártalmatlanítására érvényes engedéllyel rendelkezik.”
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A kutatási műszaki üzemi tervdokumentáció tartalmát, a szakhatóság állásfoglalását és a
szakvéleményt figyelembe véve a Bányafelügyelet a kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyja.
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 Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontjában és a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében hozta,
illetékességét a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.
Szolnok, 2017. november 10.
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