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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya
(továbbiakban: Bányafelügyelet) az EUROLAND TRANS Kft. (5440 Kunszentmárton,
Szentesi út 27/a., adószáma: 12790612-2-16, továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a
„Kunszentmárton II.- agyag” védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt
bányaüzemre beterjesztett 2018 - 2022. évi kitermelési műszaki üzemi terv (MÜT)
jóváhagyási kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta, és
jóváhagyja
a következő feltételekkel:
1. A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): 2022. december 31.
2. Bányaüzem lehatárolása: a Bányafelügyelet a bányaüzemet a Km-1/2018 számú
tervtérkép szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
3. Engedélyezett termelés: Az engedélyezett haszonanyag:
- Képlékeny agyag II. alcsoport (kódja: 1419), mennyisége: 2018-ban: xxxx m3, 2019ben: xxxx m3, 2020-ban: xxxx m3, 2021-ben: xxxx m3, 2022-ben: xxxx m3.
4. A Bányafelügyelet ásványvagyon-veszteség (visszahagyni tervezett mennyiség) és
termelvény-veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi.
5. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan: Kunszentmárton 0316/1
hrsz., a tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig.
6. Rendelkezés a biztosítékról:
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6.1. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó által benyújtott tájrendezési költségterv
alapján a biztosíték összegét xxxx Ft-ban (azaz xxxx forintban) határozza meg.
6.2. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát,
amely óvadék (a bányafelügyelet hatósági letéti számláján elhelyezve) elfogadja.
A Bányavállalkozó az óvadéki szerződést és az óvadéki összeg elhelyezésének
igazolását a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül köteles a
Bányafelügyeletnek megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a
biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását
felfüggeszti.
7. További bányafelügyeleti előírások.
7.1. A bányaműveléssel elért határpillérek mentén a Bányavállalkozó a tájrendezést
köteles folyamatosan elvégezni.
7.2. A Bányavállalkozó köteles a bányatelek sarokpontjait jól látható, maradandó
módon megjelölni.
8. Szakhatóság, szakkérdés:
8.1.
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya a kitermelési MÜT eljárás során a
35600/1437-1/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírások:
„Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati
Osztály, az EUROLAND TRANS Kft. (5440 Kunszentmárton, Szentesi út 27/A.)
kérelmére a „Kunszentmárton II.-agyag” védnevű bányatelek 2018-2022. évi
Kitermelési Műszaki Üzemi Terv jóváhagyására indított hatósági eljárásban
megküldött JN/HF/BO/743-3/2018. számú szakhatósági megkeresésére a Csongrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:
A kitermelési Műszaki Üzemi Terv jóváhagyásához a
szakhatósági hozzájárulásomat megadom.
Előírások:
1.
A bányászati tevékenység a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését
kizáró módon végezhető.
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 tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen
anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak
környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
4.
A bányába telepített gépek üzemeltetésekor a biztonsági előírásokat be kell
tartani, a talajvíz szennyeződésének elkerülése érdekében.
5.
A bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a kitermelés végzése
során a bányagödörbe hulladékot ne rakjanak le, szennyvizet ne ürítsenek le,
valamint olyan tevékenységet, mely a felszín alatti vízkészleteket veszélyeztetheti, ne
folytassanak.
6.
Környezetszennyezéssel (vízszennyezéssel) járó havária esetén hatóságunkat
azonnal értesíteni kell.
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Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.) 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés
elleni jogorvoslat keretében támadható meg.
A jogorvoslati eljárás díja 14.000,- Ft, melyet a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 10028007-00283597-00000000 számú számlájára kell befizetni. Az
igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot a fellebbezéshez kell
csatolni.”
8.2.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (JN-07/61/01294-3/2018.sz.) a
kitermelési MÜT jóváhagyási eljárásban szakkérdésre vonatkozó szakvéleménye
alapján tett előírások:
1.
„Az üreglakó madarak: védett parti fecske (Riparia riparia), fokozottan védett
gyurgyalag (Merops apiaster) stb. fészekkárosítását szükséges mindenféleképpen
elkerülni, esetleges megtelepedésük esetén a költőtelep (általában a költőüregek)
alatt, és 10-10 m oldaltartásban a kitermelést augusztus 15-ig szüneteltetni kell. A
további megtelepedések megakadályozása érdekében soha ne hagyjanak 50 foknál
meredekebb falakat fél óránál tovább magára, mellyel sikeresen megakadályozható a
költőtelep kialakulása.
2.
A végzett tevékenységek nem okozhatják a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.)
KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti „B” szennyezettségi határértékeknél
kedvezőtlenebb állapotát. Az esetlegesen szükséges kárelhárítást a 90/2007. (IV. 26.)
Kormányrendelet előírásainak betartásával kell végezni, a környezetszennyezéssel
járó, az illetékességi területünkön bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt
haladéktalanul be kell jelenteni Hatóságunknak is.
3.
A bányászati és a kapcsolódó tevékenység gyakorlása során 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.
4.
A külön jogszabályban megállapított határértékek teljesülését folyamatosan,
minden kitermelési szakaszban - ha szükséges, műszaki védelemmel - is biztosítani
kell.
5.
Környezetet zavaró zajhatás nem következhet be, a környéken élők nyugalmát
nem zavarhatja.
6.
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.
7.
A tevékenység végzése során keletkező esetleges porszennyezést a műszaki
előírások és a technológiai fegyelem betartásával, illetve az elérhető legjobb technika
alkalmazásával kell a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni.
8.
Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával
működtethető és tartható fenn.
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9.
Az üzemeltető köteles gondoskodni a diffúz forrás környezetének és az
ingatlannak a rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról.
10.
A kitermelt anyag szállítása esetén a szállított anyag által okozott
levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni kell.
11.
A termeléshez kapcsolódó munkák során képződő valamennyi hulladékra a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (Ht.), valamint a végrehajtási
jogszabályokban előírt kötelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. A
hulladékjegyzéket a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet tartalmazza.
12.
A Ht. a 1. § (2) b) pont értelmében az ásványi nyersanyagok kitermeléséből
származó hulladékokra a törvény csak eltérő rendelkezés hiányában terjed ki. A
homokbánya üzemeltetés során képződő hulladékokkal kapcsolatosan a bányászatról
szóló 1993. évi XLVIII. törvény, valamint a bányászati hulladékok kezeléséről szóló
14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet rendelkezik.
13.
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.
14.
A bánya üzemeltetés során, gépek meghibásodásából fakadó veszélyes anyag
esetleges elfolyása (üzemanyag, hidraulika olaj, stb.) esetén azokat a megfelelő
itatóanyaggal fel kell itatni, a szennyezett talajt el kell távolítani. A szennyezett talajt
és itatóanyagot a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni, amellyel
kapcsolatosan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni,
különös tekintettel az elkülönített és a további környezetszennyezést kizáró gyűjtésre.
15.
A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adhatók át.
16.
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
teljesíteni a Hatóságunk felé.
17.
A bányabezárást megelőzően az arra és a tájrendezésre vonatkozó műszaki
dokumentációban kérjük nyilatkozni az üzemeltetés során előfordult rendkívüli
eseményekről és az arra tett intézkedésekről. Amennyiben hulladékelszállítás is
szükségessé vált, arra vonatkozó bizonylatok másolati példányát is csatolni kell a
dokumentációhoz.
A szakvélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az
eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”
A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálathoz címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van
helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 19.000 Ft, melyet a 10032000-0141717900000000 számú számlára kell megfizetni. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a
fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a
bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt:
befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az
A0330 kódszámot is fel kell tüntetni.
Indokolás
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Bányavállalkozó 2018. március 9-én a „Kunszentmárton II.- agyag” védnevű bányatelek
tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre 2018 - 2022. évi kitermelési műszaki
üzemi tervet (MÜT) nyújtott be jóváhagyásra.
A Bányafelügyelet a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, valamint a Bt.
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 14. §-a alapján
megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem megfelelő.
A MÜT végrehajtása során igénybevételre tervezett ingatlan igénybevételi ütemezése
összhangban van a jóváhagyott ütemtervvel, ezért e körben rendelkezni nem kellett.
A bányatelek bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területe művelési ágból
kivett.
Az eljárásban érintett szakhatóságok, illetve szakkérdések ügyében nyilatkozó hatóságok
bevonásának és közreműködésének feltételét, valamint a szakkérdést, melyben az egyes
hatóságoknak nyilatkoznia kell az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete, illetve
a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
A kitermelési MÜT-öt a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban
szakhatóságként érintett Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálynak, aki a rendelkező rész 8.1.
pontjában foglalt feltételekkel járult hozzá a MÜT jóváhagyásához, az alábbi indokolással:
„Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
(5000 Szolnok, Hősök tere 6.) fenti számú megkeresésében az EUROLAND TRANS Kft. (5440
Kunszentmárton, Szentesi út 27/A.) kérelmére a „Kunszentmárton II.-agyag” védnevű
bányatelek 2018-2022. évi kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyására indított hatósági
eljárásban a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás
megadása iránt kereste meg.
A hatóságunk részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott, a Baranyabánya Kft. (1141
Budapest, Fischer István utca 94.sz. II/15.) által készített dokumentációból az alábbiakat
állapítottam meg:
A bánya helye:
Kunszentmáton, 0316/1 hrsz.
A bányatelek területe:
4 ha 4440 m2
A bányatelek alaplapja:
+ 78,50 m. mBf.
A bányatelek fedőlapja:
+ 83,21 m. mBf.
A bányatelek területét az alábbi területek határolák:
- É-i oldalról a 0316/2 hrsz-ú legelőként nyilvántartott terület,
- K-i oldalról a 0315 hrsz-ú csatornaként nyilvántartott terület,
- D-i oldalról a 0312 hrsz-ú csatornaként nyilvántartott terület, amely a 0313 hrsz-ú
betonozott út melletti vízlevezető csatorna,
- Ny-i oldalról a 0317/16 hrsz-ú legelő művelési ágú terület
A kutatófúrásokban a magasabb fekvésű 82,40 – 83,15 m EOMA szintről lemélyített
fúrásokban 5,0 méter mélységben, az alacsonyabb fekvésű 80,72 – 80,80 m EOMA szintről
lemélyített fúrásokban 3,0 méter mélységben jelent meg a talajvíz. A kutatófúrásokban a
megütött és a nyugalmi vízszintekben 10 – 15 cm-nél nagyobb eltérés nem volt.
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A csapadékosabb időszakban a külfejtéstől távolabb lévő mélyebb fekvésű területeken
megemelkedhet a talajvíz szintje. A külfejtés területén azonban akkor sem emelkedik meg
olyan mértékig, hogy az a 78,50 m.Bf szintig történő bányaművelésre hatással lenne.
Amennyiben a bányaművelés során a talajvízszintet a fentiek ellenére mégis elérik, a
bányaművelés mélységét csökkenteni kell.
A kijelölt határpillérek lefejtését vagy gyengítését nem tervezik.
A felszíni-, felszín alatti vizek minőségét a bányászati tevékenység károsan nem befolyásolja.
A bányatelek területén szennyező forrás nincsen, az illegális szemétlerakást pedig
megakadályozzák. A bányászati tevékenység szennyező hatásával nem kell számolni a
felszín alatti vizekre.
Előírások indokolása
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a
környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
b) megelőzze a környezetszennyezést;
c) kizárja a környezetkárosítást
A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel
szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009.
(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza.
A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó
köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.
Ugyanezen jogszabály 5. § (1) bekezdés alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe
bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni.
A tevékenység a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a
tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok
keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi
megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével –
műszaki védelemmel folytatható.
A fentiek alapján megállapítottam, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység nem okozza
a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, megfelel az ivóvízbázis
védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, így az engedély kiadásához a
rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárultam.
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § bekezdés alapján hatóságom szakhatósági
állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles
megadni.
A szakhatósági megkeresés 2018. március 12. napján érkezett hatóságunkra. A hatóságunk
szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.
Az ügyfél a vízügyi és a vízvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015.
(III. 31.) BM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. sz. melléklet 7. pontja szerinti engedélyezési
eljárásban a hatóság szakhatósági közreműködéséért fizetendő 28.000.- Ft igazgatási
szolgáltatási díjat megfizette és azt igazolta.
Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki.

- 6/11-

JN/HF/BO/743-15/2018.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése
zárja ki.
A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet
11. pontja állapította meg.
Szakhatósági állásfoglalásomat az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésben
foglaltak, valamint 1. mellékletének 1. táblázata 29. és 30. pont alapján, a hatályos
jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”
A kitermelési MÜT-öt a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban
felmerült szakkérdés tekintetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának, aki az
engedély kiadását nem kifogásolta, és a rendelkező rész 8.2. pontjában érvényesített
szakvéleményében foglalt előírásait a következőkkel indokolta:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya
az EUROLAND TRANS Kft. (5440 Kunszentmárton, Szentesi út 27/A.) „Kunszentmárton II.agyag” védnevű bányatelek (Kunszentmárton, 0316/1 hrsz.) 2018-2022. évi kitermelési
műszaki üzemi terv jóváhagyása eljárása során a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
közreműködését kérte a 161/2017. (VI. 28.) Kormányrendelet 11.§ (2) bekezdése és 3. számú
mellékletében meghatározott szakkérdések vizsgálatának lefolytatásában.
A 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdése szerinti bányászati szakigazgatással
kapcsolatos engedélyezési eljárásban előírt 3. számú melléklet 6. pontjában meghatározott
vizsgált szakkérdések:
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 levegőtisztaság-védelmi
előírásoknak,
d) a keletkező hulladék elhelyezésére, előkezelésére, hasznosítására, ártalmatlanítására
vonatkozó hulladékgazdálkodási előírásoknak való megfelelőség. Továbbá szükségese
hulladékkezelő
létesítmény
létesítése,
merülnek-e
fel
olyan,
a
hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, amelyek mellett a hozzájárulást
nem vagy feltételekkel lehet megadni.
A benyújtott kérelem és a csatolt dokumentumok megfelelnek a jogszabályokba foglalt
tartalmi követelményeknek.
A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:
 A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
által kiadott 1097-8/2008. számú határozatban megállapításra került, hogy az
EUROLAND TRANS Kft. (Kunszentmárton, Szentesi út 27/a.; KÜJ:10456228) által
Kunszentmárton, 0316/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett bányászati tevékenység nem
környezeti hatástanulmány köteles. A „Kunszentmárton II.- agyag” védnevű bányatelek
módosításban meghatározott területe az előzetes vizsgálatban szereplő területen belül
helyezkedik el, az alaplap szintje 78,50 mBf. magasabb az előzetes vizsgálatban
meghatározott 78,00 mBf. szintnél.
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Az első évben a 0,3m/600m3 humusz letermelést, 0,8m/600m3 meddő eltávolítását
követően évente 500 m3 agyag kitermelését tervezik. A humuszos talajt és a meddőt
szelektíven termelik le és deponálják a tervtérképen jelzett helyekre a tájrendezésre
történő felhasználásig. Mindkét anyagot szintes szeletosztással, egy szeletben, 450-os
rézsűszöggel forgózsámolyos kotróval és homlokrakodóval tervezik kitermelni és
deponálni. A haszonanyagot szintén szintes szeletosztással, egy szeletben átlagosan 3,4
m vastagságban tervezik kitermelni forgózsámolyos kotróval. A tervek szerint
közvetlenül a szállító járműre rakodik a kotró, illetve ha nincsen kiszállítás, akkor a
homlokkal párhuzamosan ideiglenes készletdepóra karolja ki az agyagot. A kitermelést
a felső szinten állva végzi lenyúlva az alaplapig és felső rakodással rakja a kiszállító
járműveket. A munkarézsűk kialakításának dőlése 450, végrézsűt tervidőszakban nem
képeznek. A kiszállítás az ideiglenes készletdepóról is történhet.
A „Kunszentmárton II. agyag” védnevű bányatelekkel érintett Kunszentmárton,
külterület 0316/1 helyrajzi számú ingatlan a hatályos jogszabályok alapján nem áll
országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt és nem szerepel a 14/2010. (V. 11.)
KvVM rendelet mellékleteiben, így nem Natura 2000-es terület.
A többször módosított védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a
fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben
természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló
13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú melléklete B oszlopa értelmében a gyurgyalag
(Merops
apiaster)
fokozottan
védett
állatfaj,
pénzben
kifejezett
értéke
100 000 Ft/példány; a C oszlopa értelmében a parti fecske (Riparia riparia) védett állatfaj,
pénzben kifejezett értéke 50 000 Ft/példány.
Előírásaink betartása mellett a „Kunszentmárton II. agyag” védnevű bányatelek
üzemeltetése a védett és fokozottan védett madarakat nem veszélyezteti, a kitermelés
meglévő (szüneteltetett) bányatelek újra termelésbe állításával valósul meg, a tervezett
kitermelés természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (1) bekezdése értelmében
„Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és
más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy
búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”.
A bányatelek területe feltárt, lehatárolt környezeti szennyezés, ill. annak
megszüntetésére irányuló aktív vagy passzív kármentesítés, monitoring területét nem
érinti. A tevékenység kárelhárítási terv készítésére nem kötelezett. A megfelelő műszaki
állapotú gépekkel, eszközökkel végzett bányászati tevékenység és a gépek műszaki
védelemmel, szükség szerinti kármentővel végzett üzemanyagpótlása, karbantartása
esetén a földtani közeg nem károsodik.
A bánya megnyitásra került, de nagyobb volumenű kitermelésre nem került sor (2010 2014). A bányavállalkozó a kereslet hiánya miatt a bányát 3 évig nem üzemeltette (20152017). Az Euroland Trans Kft. (Kunszentmárton, Szentesi út 27/a.) által a
Kunszentmárton II.- agyag védnevű bányatelekre vonatkozóan, 2018-2022 Kitermelési
Műszaki Üzemi Tervet készített. A Kunszentmárton II.- agyag védnevű bányatelek
területe 4 ha 4.440 m2. A bányaüzem tervezett feladata a térségben jelentkező kis
agyagigény biztosítása (ásványi nyersanyag: 1419 képlékeny agyag-II.).
A bánya Kunszentmárton külterületén lévő, 0316/1. hrsz-ú területen helyezkedik el. A
bányatelek területét É-i, Ny-i oldalról legelő, a K-i, D-i oldalról csatornaként
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nyilvántartott terület határolja. A telek környezetében a legközelebbi tanya 270 m-re
található. A tervidőszakban a 0316/1. hrsz-ú terület b., kivett udvar művelési ágú
alrészletén tervezik a bányászati tevékenységet. Az első évben a humuszolást és a
kitermelésre tervezett területen a meddő letakarását, ezt követően a kitermelést
egyenletes évi mennyiségekkel végzik (humuszolás, meddő lefedése, agyag jövesztése,
rakodás, szállítás, depóképzés). Az alkalmazásra tervezett gépek és berendezések:
forgózsámolyos kotró 1 db; homlokrakodó 1 db; tehergépkocsi: megrendelő biztosítja. A
szállítás a 0313.hrsz-ú betonozott úton keresztül a cc. 450 m-re lévő 45. számú
főközlekedési út Szentes-Kunszentmárton összekötő szakaszán át történik, maximum 30
km/h sebességgel.
 A kérelemhez benyújtott üzemi terv szerint a 2018-2022 időszakban a tevékenység során
üzemszerűen nem keletkeznek bányászati és veszélyes hulladékok. Az agyagbánya
üzemeltetés során keletkező hulladékok kezelése a Hatóságunk hatáskörébe tartozó
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet értelmében a szakkérdéseket
megvizsgálva – a benyújtott kérelem és melléklete alapján – megállapítottuk, hogy az
engedélyezés az előírt kikötésünk teljesítése esetén természet- és tájvédelmi, földtani közeg
védelmi, zaj és rezgés elleni védelmi, levegőtisztaság védelmi és hulladékgazdálkodási
szempontból nem kifogásolható, hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes,
ezért hozzájárulunk a műszaki üzemi terv elfogadásához.
Az EUROLAND TRANS Kft. (5440 Kunszentmárton, Szentesi út 27/A.) az egyéb eljárási
költséget [28 000 Ft ] megfizette.
A szakvéleményt megalapozó jogszabályhelyek:
− A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja
alapján a Hivatal illetékességgel rendelkezik.
− Tárgyi ügyben a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.)
Kormányrendelet 11. § (2) bekezdésében és a 3. számú melléklet 6. a)-d) pontjai szerinti
szakkérdésekben a vizsgálat feltételei teljesülnek.
− A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet.
− A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, az Európai Közösségben
természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló
13/2001. (V. 9.) KöM rendelet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet.
− A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet, a
környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.)
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 hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a kapcsolódó végrehajtási
jogszabályok.
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−

A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb
eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Kormányrendelet 1.
számú melléklet 6.2. pontja az engedélyezéshez egyéb eljárási költséget állapít meg.”

A Bányafelügyeletnek az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletben feltüntetett
szakhatóságokat, illetve a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében szereplő
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
a tevékenység nem érinti honvédelmi vagy
Honvédelmi Minisztérium Hatósági
katonai célú létesítmény működési vagy
Hivatal vezetője
védőterületét
a tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett
települési önkormányzat jegyzője
természeti területet
a tevékenység nem termőföldön valósul meg és
megyei kormányhivatal növény- és
ugyanezt a szakkérdést korábban önálló
talajvédelmi osztálya
eljárásban vizsgálták
A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
1. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont.
2. Vhr. 14 § (2) bekezdés a) pont.
3. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont.
4. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés d) pont, figyelemmel arra is, hogy
Bányavállalkozó ásványvagyon- és termelvény-veszteség engedélyezését nem kérte.
5. Bt. 27. § (4) bekezdés és a Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont, figyelemmel arra, hogy a
tervezett bányászati tevékenységgel érintett Kunszentmárton 0316/1 hrsz.-ú ingatlan
tulajdonosai hozzájárultak a Bányavállalkozónak az ingatlan bányászati célú
igénybevételéhez.
6. Bt. 41. § (7); (7b) bekezdés és Vhr. 25. § (7)-(9) bekezdés. A tájrendezést a kitermelés
folyamán a Bányavállalkozó a MÜT hatálya alatt folyamatosan végzi. A
Bányafelügyelet a biztosíték mértékét és módját a Bányavállalkozó költségtervén
alapuló számítása és ajánlata alapján elfogadta.
7.1. Bt. 27. § (4) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, Vhr. 22. § (1) bekezdés, mivel a
határpilléreket elérik a művelés során, ezért lehetőség van a végállapoti részűk
kialakítására és a tájrendezés elvégzésére.
7.2. 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdés.
8. az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 55.
§ (1) bekezdése, és az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés és 1. melléklete,
valamint 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés és 3. számú melléklete.
A Bányafelügyelet megállapította, hogy a Bányavállalkozónak koncessziós díj, bányajáradék,
felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható határozattal megállapított kiesett bányajáradék
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pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása nincs, illetve bányajáradék
bevallására vonatkozó kötelezettségét teljesítette.
A Bányafelügyelet döntését az Ákr. 50. §-ban feltüntetett ügyintézési határidő számítás
figyelembevételével, a Vhr. 1. § (4) bekezdésében meghatározott 25 napos ügyintézési
határidő betartásával adta ki.
Bányavállalkozó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette.
A fellebbezés lehetőségét a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43/A. § (4) pontja
teszi lehetővé. A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztató az Ákr. 112. §, 116. § és a 118. § (3)
bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját a 78/2015. (XII. 30.)
NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.
A Bányafelügyelet jelen határozatát a közigazgatási hatósági eljárás érdemében az Ákr. 80. §
(1) bekezdésében foglaltak szerint adta ki. A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 43/A. § (1)-(2),
44. § (1) bekezdése és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében
hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.
Szolnok, 2018. március 22.
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