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HATÁROZAT
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (a
továbbiakban: Bányafelügyelet) a DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. (6750 Algyő, Kastélykert
u. 171., adószáma: 11392486-2-06, a továbbiakban: Bányavállalkozó) „Hódmezővásárhely
XIII. – homok, kevert ásványi nyersanyag” védnevű bányatelekre a JN/HF/BO/276122/2016. számú határozattal jóváhagyott 2016-2018. évi kitermelési műszaki üzemi tervének
(a továbbiakban: MÜT) II. módosítási kérelmét (Az I. módosítás a JN/HF/BO/994-16/2017.
számon jóváhagyva) és mellékleteit felülvizsgálta, és
jóváhagyja,
a következő feltételekkel:
1. A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): 2018. december 31.
2. Bányaüzem lehatárolása: a Bányafelügyelet a bányaüzemet a HMVH-XIII-MÜT1/2018. számú tervtérkép szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
3. Engedélyezett termelés:
3.1. Az engedélyezett haszonanyag: homok (kódja: 1453), kevert ásványi nyersanyag
II. (kódja: 2312)
3.1.1. Kitermelésre tervezett ásványi nyersanyag mennyisége:
2018-ban: xxxx m3 homok, xxxx m3 kevert ásványi nyersanyag II.
4. A Bányafelügyelet ásványvagyon-veszteség (visszahagyni tervezett mennyiség) és
termelvény-veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi.
5. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan: Hódmezővásárhely 0512/8,
0512/12, 0514/29, 0514/31, 0514/32, 0514/33, 0514/34, 0514/36, 0514/67, 0514/68,
5000 Szolnok, Hősök tere 6. 5001 Szolnok, Pf. 164 Telefon: (56) 512 319 Fax: (56) 512 337
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0514/69, 0514/70, 0514/71, 0514/72, 0514/73, 0514/74, 0514/75, 0514/76, 0514/78,
0514/79, 0514/80, 0514/81, 0514/82, 0514/83, 0514/84, 0514/85, 0514/86, 0514/87,
0514/88, 0514/92, 0514/93, 0514/94, 0514/95, 0514/96, 0514/97, 0514/98, 0514/99,
0514/100, 0514/101 hrsz.-ú terület, a tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig.
6. Rendelkezés a biztosítékról.
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 bankgarancia, elfogadja.
7. További bányafelügyeleti előírások.
7.1. A bányaműveléssel elért határpillérek mentén a Bányavállalkozó a tájrendezést
köteles folyamatosan elvégezni.
8. Szakhatóság, szakkérdés:
8.1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály
2. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (CS-06/Z01/028732/2018.) a kitermelési Műszaki Üzemi Terv módosításának jóváhagyásához a
következő feltételekkel járult hozzá:
„Hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi,
földtani közeg védelmi, természet- és tájvédelmi szakkérdés:
Hulladékgazdálkodás:
1. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a
hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének
csökkentését.
2. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely
tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon,
szelektíven – veszélyes hulladék esetén a hatályos jogszabályban meghatározott
módon – gyűjteni.
3. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék csak engedéllyel rendelkező
hulladékgazdálkodónak adható át.
4. Az esetlegesen elcsöpögő üzemanyagot, olajszennyezést azonnal fel kell itatni, és
azt veszélyes hulladékként kell kezelni.
5. 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.
6. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő
hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki-,
illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az
ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
7. A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő részletes nyilvántartást kell
vezetni a hulladékokról, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenységgel
összefüggő anyagokról és eljárásokról, amelyet a hatóságunk munkatársainak
mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani.
8. A keletkező hulladékokról adatszolgáltatást kell teljesíteni a hatályos jogszabályi
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előírások szerint.
Levegővédelem:
9. Tilos a légszennyezés, a levegő olyan mértékű terhelése, amely
légszennyezettséget okoz.
10. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag
kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell
lecsökkenteni.
11. Száraz időszakban, szükség szerinti mértékben a szállításra használt bányatelken
belüli burkolatlan utat a porképződés minimalizálása érdekében nedvesíteni kell.
A földúton a gépjárművek csak olyan sebességgel közlekedhetnek, hogy a
porképződés minimális legyen.
12. A szállításban csak érvényes műszaki vizsgával rendelkező és műszakilag
karbantartott gépjármű vehet részt.
13. A bányavállalkozónak saját szabályzatban kell rögzítenie, hogy a homok
szállítása csak lefedett járművel történhet. A szabályzatnak tartalmaznia kell a
felelős személy nevét.
Zaj- és rezgésvédelem:
14. A védendő tanyaépületek irányában a zajvédelmet biztosító – deponált
termőrétegből létesített – legalább 2 méter magas töltést a művelésbe vont
bányaterület teljes hosszában meg kell építeni.
Földtani közeg védelme:
15. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb
mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a
környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
16. A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése,
károsodása ne következzen be.
17. A tevékenységgel nem okozhatják a földtani közeg és a felszín alatti víz
szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések
méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél
kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben.
18. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység
végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok
keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki
védelemmel folytatható.
Természet- és tájvédelem:
19. A védett és fokozottan védett madárfajok megtelepedésének elkerülésére a
bányászni kívánt területeken április 15. és június 15. között napi rendszerességgel
a bányászati tevékenységet napközben végezni kell, vagy a madarak távol
tartásáról gondoskodni kell, például a későbbiekben bányászni kívánt partfalak
hálós takarásával, vagy ferde rézsűs letermeléssel. Alternatív megoldásként
javasolt a madarak fészkelésére alkalmas (függőleges, 1,5-2,5 m magas), de
bányászati tevékenységgel nem érintendő partfalak abból a célból történő
kialakítása a bányászott szakaszoktól távol, hogy a madarak a bányászati
tevékenységtől nem érintett falszakaszokon telepedjenek meg.
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20. Amennyiben a bányatelkek területén védett, vagy fokozottan védett élő
szervezetek telepednek meg, azt haladéktalanul jelenteni kell Körös-Maros
Nemzeti Park Igazgatóság és hatóságunk felé.
21. Amennyiben a bányatelek más részeiben védett vagy fokozottan védett
madárfajok telepednek meg, úgy a fészket tartalmazó falszakaszokon, valamint
azok 10 m-es körzetében április 20. és augusztus 20. közötti időszakban
mindennemű bányászati tevékenységet szüneteltetni kell. Az érintett partfal
pillérként való meghagyása szükséges, olyan szélességben, amely biztosítja a
madarak fészkelését (min. 10 m). A lakott partfalak 10 méteres körzetében az
emberi jelenlétet mellőzni kell a madarak költése zavartalanságának biztosítása
érdekében.
22. A bányaterület művelése során a dokumentációban leírtak alapján kell végezni a
tájrendezést a megjelölt újrahasznosítási célnak megfelelően.
23. A letermelt részek tájrendezését folyamatosan, a termelés előrehaladásával
egyidejűleg kell végezni.
24. A már tájrendezett területek, humuszdepók gyomosodását meg kell akadályozni.
A kérelmező a szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos 28 000 Ft igazgatási
szolgáltatási díjat befizette.”
8.2. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (TVH-102168-6-2/2018.) a
kitermelési Műszaki Üzemi Terv módosításának jóváhagyásához a következő
feltételekkel járult hozzá:
„Előírások:
1. Hódmezővásárhely települést és annak ipari parkját védő II. rendű
árvízvédelmi töltés áthelyezett szakaszán a tulajdonviszonyok rendezését
2018. november 30. napjáig el kell végezni.
2. A kitermelés az ATIVIZIG 1492-0005/2018. számon megadott nyilatkozatában
foglaltak betartásával történhet. A megépült Hódmezővásárhelyi lokalizációs
töltés szakasz vízoldali töltéslábát az anyagkitermeléssel 50,0 m-nél jobban nem
lehet megközelíteni.
3. A tevékenységgel nem okozhatják a földtani közeg és a felszín alatti víz
szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések
méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél
kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben és felszín alatti vízben.
4. A tevékenységet a felszín alatti víz és földtani közeg, ill. a felszíni vizek
veszélyeztetését kizáró módon kell végezni, a bányába telepített gépek
üzemeltetésekor a biztonsági előírásokat be kell tartani.
5. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében
tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen
anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak
műszaki védelemmel folytatható.
6. 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.
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7. A bányában 80,00 mBf. szint alatti kitermelés nem folytatható. Amennyiben a
kitermelés során elérik a talajvízszintet, akkor a leművelést az észlelés
mélységében be kell fejezni. Talajvízszint alá történő művelés tilos!
8. A bányába telepített gépek üzemeltetésekor a biztonsági előírásokat be kell
tartani, a talaj közvetve a talajvíz szennyeződésének elkerülése érdekében.
9. A kommunális szennyvíz csak engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító
telepre szállítható.
10. Havária esetén a vízügyi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.
Felhívom a figyelmet, hogy a TVH-102969-1-27/2017. számú vízjogi létesítési engedély
birtokában megépült Hódmezővásárhely lokalizációs töltésszakasz műszaki átadás-átvételi
eljárásának lezárását követően a vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélye iránti
kérelmet (a jogszabályok szerinti tartalommal) hatóságomra be kell nyújtani.
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 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 21.500 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
A0332 kódszámot is fel kell tüntetni.
INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó 2018. április 16-án kitermelési MÜT módosításának jóváhagyása iránti
kérelmet nyújtott be a „Hódmezővásárhely XIII. – homok, kevert ásványi nyersanyag”
védnevű bányatelekre.
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 módosítása során a bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett újabb
területek művelési ágból kivonásra kerültek. (Csongrád Megyei Kormányhivatal
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztály 1012713/2017.számú, 10449-11/2017. számú és10101-12/2018. számú határozatai alapján)
A Bányafelügyelet a döntéshozatalhoz az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok
alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz.
melléklete illetve a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.)
Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján vonta be a szakhatóságot, illetve szakkérdés
ügyében nyilatkozó hatóságot.

5

JN/HF/BO/1139-17/2018.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály a rendelkező rész 8.1. pontjában a 2018.
május 2-án érkeztetett állásfoglalását a következőkkel indokolta:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
(5000 Szolnok, Hősök tere 6.), mint engedélyező hatóság a JN/HF/BO/1139-7/2018 számú
megkeresésében – DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. (6750 Algyő, Kastélykert u. 171.)
kérelmére a „Hódmezővásárhely XIII. – homok, kevert ásványi nyersanyag” védnevű
bányatelekre jóváhagyott 2016-2018. évi kitermelési műszaki üzemi terv módosításának
jóváhagyása – a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági
Főosztály 2. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály nyilatkozatát kérte a
hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében.
A rendelkezésünkre álló iratanyagok alapján a következőket állapítottuk meg:
A „Hódmezővásárhely XIII. - homok, kevert ásványi nyersanyag” védnevű bányatelek
vonatkozásában hatóságunk a lefolytatott előzetes vizsgálati eljárásokat lezáró
határozatokban – 105040-2-15/2016., 105040-3-15/2017. (bővítés) – megállapította, hogy a
tervezett tevékenység nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért nem kell környezetvédelmi
hatásvizsgálatot végezni.
A bányatelek területén – érvényes bányahatósági engedélyek alapján – már folyt kitermelés.
A kitermelés külfejtéssel, szárazon történik. A bányaművelés során a lefedést, jövesztést,
rakodást munkagépek, a szállítást tehergépjárművek végzik. Az ásványi nyersanyag
kitermelését követően, a bánya területe rekultiválásra kerül.
A benyújtott dokumentáció értelmében, a Bányavállalkozó – tárgyi bányahatósági eljárás
keretében – a bányatelek területének, illetve a termelés mennyiségi tervének módosítását
kérte.
A bányatelek neve:

„Hódmezővásárhely XIII. - homok, kevert ásványi
nyersanyag”

A bányatelek jogosultja:

DÉLÚT Kft.
6750 Algyő, Kastélykert u. 171.

A termelt nyersanyag:

Homok, kevert ásványi nyersanyag

A kitermelés módja: Külfejtéses, szárazon kotrás
A bányatelek fedőlapja:
alaplapja:

+86,75 mBf
+80,00 mBf

A bányatelek engedélyezett területe: 0,253387 km2, melyből a MÜT módosítást követően a
kitermeléssel érintett terület nagysága: 0,216423 km2
A bányászati tevékenységgel érintett terület Hódmezővásárhely közigazgatási területén
helyezkedik el az alábbi hrsz.-ok alatti ingatlanok érintésével:
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Hrsz.
0512/8
0512/12
0514/29
0514/31, 32, 33, 34
0514/36
0514/67, 68, 69, 70, 71, 72
0514/73
0514/74
0514/75
0514/76, 78
0514/79
0514/80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
0514/88
0514/92, 93
0514/94
0514/95, 96, 97, 98, 99, 100, 101

Területi besorolás
korábban kivett (anyagbánya), fás terület
szántó
földút
szántó
földút
szántó
szántó
földút
szántó
szántó
földút
szántó
szántó és gyümölcsös
szántó
szántó és gyümölcsös
szántó

A MÜT módosítás során a kitermelés kibővül:
I. a tulajdonosokkal történt megegyezés eredményeként:
• 0518/88 hrsz.-ú szántó és gyümölcsösre;
• 0514/83 és 84 hrsz.-ú szántókra;
II. a bányatelek bővítés eredményeként (új terület bevonása):
• 0514/73, 0514/75 és 0514/76 hrsz.-ú szántókra.
A bányatelek sarokponti EOV koordinátái és magassági adatai:
Sarokpont száma

EOV Y (m)

EOV X (m)

H (mBf)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

752 759,61
752 860,44
753 004,89
753 029,63
753 072,58
752 115,94
752 031,92

121 811,14
121 738,80
121 821,02
121 829,40
121 682,81
121 154,02
121 307,79

83,00
83,49
83,85
82,30
84,25
82,98
83,75

8.
9.

752 161,94
752 135,18

121 379,82
121 426,80

84,49
83,88

10.
11.
12.

752 185,34
752 169,66
752 596,96

121 454,78
121 482,80
121 717,31

83,76
83,03
85,00
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A kitermelés 2018. évi ütemezése:
Haszonanyag (m3)
Év

Humusz (m3)

2018.

25.500

Kevert ásványi
nyersanyag II.
20.000

Homok

Összesen

100.000

120.000

A rendelkező részben foglalt előírásainkat az alábbiakkal indokoljuk:
Hulladékgazdálkodás:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 4. §-a alapján: „Minden
tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben
érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést
vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék
mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő
ártalmatlanítását.”
[Ht. 31. § (2)] „A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről b) a hulladék hulladékkezelőnek történő
átadása, c) a hulladék szállítónak történő átadása, d) a hulladék gyűjtőnek történő átadása, e) a
hulladék közvetítőnek történő átadása, f) a hulladék kereskedőnek történő átadása, g) a hulladék
közszolgáltatónak történő átadása útján gondoskodik.”
[Ht. 12. § (4)] „A hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire
az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – az ingatlanon,
telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy
eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.”
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeire vonatkozó
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltakat az irányadók.
A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásainkat a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdés (A hulladék termelője, birtokosa, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője
hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy
általa kezelt hulladékról nyilvántartást vezet.) alapján tettük.
A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok
kezelési módjaként csak a hasznosítás fogadható el (újrafeldolgozás, visszanyerés,
energetikai hasznosítás).
Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés
megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.
Levegővédelem:
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a
szerint tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése,
továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
A R. 26. § (2) bekezdése előírja, hogy „Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag
levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás
működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan
rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.”
A Rendelet 28. § (2) bekezdése előírja, hogy a közúti jármű üzembentartója szállítás esetén a
szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles.
Zaj- és rezgésvédelem:
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A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A hatásterületen nincs védendő épület és védett
terület.
Földtani közeg védelme:
Feltételeinket a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.
A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés
alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb
állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel
szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009.
(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.
A műszaki védelem kialakítását a 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés
alapján írtuk elő.
Természet- és tájvédelem:
Az érintett külterületi ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti
területnek, Natura 2000 hálózat részét nem képezik, a tevékenység a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és európai uniós követelményeknek, valamint a tájvédelem
jogszabályban rögzített követelményeinek a dokumentáció szerint és a rendelkező részben
tett előírások betartásával megfelel.
A művelt homokbányákban rendszeresen védett (partifecske) és fokozottan védett
(gyurgyalag) madarak telepedhetnek meg. Ezen védett és fokozottan védett madárfajok
fészkelésének biztosítása érdekében, továbbá a táj jellegének megőrzése érdekében a fenti
feltételeket határoztuk meg, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alábbi
rendelkezései alapján:
Tvt. 7. § (2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai
adottságok megóvása érdekében:
a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések
külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet
funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről;
c) a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a
telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti
értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére;
f) a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket;
Tvt. 8.§ (1) A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését
élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.
Tvt. 9. § (1) A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági,
gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek
működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.
Tvt. 17. § (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek
élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a
természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.
Tvt. 43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása,
elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-,
táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
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A hatóságunkra benyújtott dokumentáció alapján megállapítottuk, hogy a tevékenység
megfelel a hatáskörünkbe tartozó jogszabályi előírásoknak, környezet-, természet- és
tájvédelmi érdekeket nem sért.
Hatóságunk nyilatkozatát a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.
28.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése, 3. melléklet 6. pontja alapján adta meg.
Az ügyfél a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos
egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1.
számú melléklet 6.2. pontja – a bányászati szakigazgatással kapcsolatos engedélyezési
eljárások – szerinti, a szakkérdés vizsgálatáért fizetendő 28 000 Ft igazgatási szolgáltatási
díjat megfizette, és azt igazolta.
Hatóságunk hatáskörét az eljárásban a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló
161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés, illetékességét a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.”
A rendelkező rész 8. pontjában érvényesített szakhatósági állásfoglalás indokolása a
következő:
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a rendelkező rész 8.2. pontjában lévő állásfoglalását a
következőkkel indokolta:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
fenti számú, 2018. április 19. napján érkezett megkeresésében a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság szakhatósági
állásfoglalását kérte a DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. (6750 Algyő, Kastélykert u. 171.)
kérelmére indult, a „Hódmezővásárhely XIII. – homok, kevert ásványi nyersanyag”
bányatelken üzemelő bányaüzem 2016. és 2018. évek közötti időszakra vonatkozó, már
jóváhagyott kitermelési MÜT módosítására irányuló eljárásban.
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat 29. és 30. pontjában
foglaltak alapján a kitermelési MÜT jóváhagyására irányuló eljárásban vízvédelmi és vízügyi
szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy biztosítható-e a
felszíni és felszín alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségei megőrzése, illetve a vízbázisvédelem jogszabályban foglalt követelményei.
A szakhatósági megkereséshez csatolt, a HOTARU Mérnöki és Oktatási Kft. (5600
Békéscsaba, Berzsenyi u. 10.) által összeállított dokumentáció alapján a fent hivatkozott
szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:
A bányatelek 2016-2018. évekre vonatkozóan jóváhagyott kitermelési műszaki üzemi tervvel
rendelkezik (JN/MEF/BO/2761-22/2016. számú határozat). A műszaki üzemi tervet
(bányaüzem területének és a kitermelés volumenének növekedése, valamint az ideiglenes
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védőpillérek lefejtése) a Bányafelügyelet 2017. június 26-án kelt, JN/HF/BO/994-16/2017.
számú határozatával módosította. A műszaki üzemi terv 2018. december 31-ig érvényes.
Tényleges kitermelés 2016. és 2018. évek közötti időszakban:
2016. évben haszonanyag kitermelés nem történt.
2017-ben xxxx m3 homok és xxxx m3 kevert ásványi nyersanyagok II. haszonanyagot
(összesen xxxx m3) termeltek ki.
2016. és 2018. évek közötti időszakban történt beavatkozások:
• a területet átszelő gázvezeték ideiglenes, majd eredeti nyomvonalára történő
visszahelyezés megtörtént (JN/HF/BO/272-11/2018);
• a Hódmezővásárhelyt és annak ipari parkját védő II. rendű árvízvédelmi töltés
kijelölt nyomvonalának (magas parti szakasz) bányatelket érintő szakaszának
kiváltása megtörtént, az új védtöltés kiépült,
• a területen található földutak ideiglenes védőpillérei lefejtésre kerültek, az utak
koronaszintjének a tájrendezési tervnek megfelelően az alaplapra történő
leművelésével egyidejűleg.
A MÜT jelenlegi módosításának lényege:
A MÜT módosítás során a kitermelés kibővül:
I. a tulajdonosokkal történt megegyezés eredményeként:
• 0514/88 hrsz.-ú szántó és gyümölcsösre;
• 0514/83 és 84 hrsz.-ú szántókra;
II. a bányatelek bővítés eredményeként (új terület bevonása):
• 0514/73, 0514/75 és 0514/76 hrsz.-ú szántókra.
A kitermeléssel érintett terület nagysága: 0,216423 km2 (21 ha 6423 m2)
Tervezett termelési kapacitás 2018. évben a fenti bányatelek részen:
Haszonanyag (m3)
Év

Humusz (m3)

2018.

xxxx

Kevert ásványi
nyersanyag
xxxx

Homok

Összesen

xxxx

xxxx

A teljes bányatelek alapadatai (bányatelek nagysága, alaplapja, fedőlapja, bányatelek helye,
bányatelek sarokpontjainak koordinátái), a tájrendezés tervezett módja nem változik.
A bányászati tevékenység a talajvíz rétegeket nem érint, víz alóli kitermelést nem terveznek.
Hódmezővásárhely lokalizációs töltés:
A művelésre kijelölt terület érinti a Hódmezővásárhelyt és annak ipari parkját védő II. rendű
árvízvédelmi töltés magasparti szakaszát. A DÉLÚT Kft. a lokalizációs töltés áthelyezésére
hatóságomtól TVH-102969-1-27/2017. számon vízjogi létesítési engedélyt kapott. A
benyújtott dokumentáció szerint a lokalizációs védvonal bányatelket érintő szakaszának
kiváltása megtörtént, az új védtöltés kiépült. Hatóságomnak a védtöltés megvalósult
állapotáról információ nem állt rendelkezésre, hatóságomra megvalósulási tervanyag nem
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került benyújtásra, a védtöltés szakasz vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadását nem
kérelmezték. Ezen ok miatt szükséges volt az ATIVIZIG-nek, mint a lokalizációs védvonal
szakmai felügyeletét ellátó szervezetnek, valamint a beruházás felelős műszaki vezetőjének
nyilatkozatának megkérése a szakhatósági eljárás folyamán.
A benyújtott felelős műszaki vezetői nyilatkozat szerint az új védszakasz kiépítése a vízjogi
engedélyben foglaltaknak megfelelően történt.
A fenti megépült árvízvédelmi művel, illetve a MŰT módosításával kapcsolatban az
ATIVIZIG nyilatkozatát 1492-0005/2018. számon megadta, az abban foglaltak betartását
előírtam. A nyilatkozat szerint a töltés kiépítése az ATIVIZIG szakfelügyelet mellett történt.
Az igazgatósághoz benyújtott megvalósulási dokumentáció és a szakfelügyelet tapasztalatai
alapján az árvízvédelmi töltés a vízjogi létesítési engedélyezési tervek alapján készült el, a
töltés közelében található bányaterületeken a kitermelés árvízvédelmi szempontból
megkezdhető.
A vízügyi hatóság részére az egyéb bányafelügyeleti engedélyezési eljárásokban történő
szakhatósági közreműködéséért a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. sz. mell. 7. pontja 28 000 Ft
igazgatási szolgáltatási díjat állapít meg, melyet az ügyfél megfizetett, a befizetést igazolta.
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat 29. pont alapján
hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21
napon belül köteles megadni.
Az Ákr. 50.§ (5) bekezdés b) pontja értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be - ha
függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy
késedelmének időtartama.
A szakhatósági megkeresés 2018. április 19. napján érkezett hatóságunkra. A benyújtott
kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően megállapítottam, hogy az hiányos,
ezért 35600/2046-1/2018. ált. számon, 2018. április 25. napján hiánypótlási felhívást
bocsátottam ki. Az abban foglalt hiányosságok pótlását az ügyfél 2018. május 11. napján
küldte meg hatóságomnak.
Hatóságom szakhatósági állásfoglalását a fentiekre tekintettel az ügyintézési határidőn belül
adta ki.
Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés 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.
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Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése,
valamint 1. számú melléklet 1. táblázat 29. és 30. pontjában foglaltak alapján, a hatályos
jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.
Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi
határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”
A Bányafelügyeletnek az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletben
feltüntetett szakhatóságokat, illetve a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló
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,
Vasúti és Hajózási Hivatal

az eljárás tárgya nem meddőhányó vagy 40 m-nél
magasabb építmény

Honvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője

a tevékenység nem érinti honvédelmi vagy
katonai célú létesítmény működési vagy
védőterületét

települési önkormányzat jegyzője

a tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett
természeti területet

megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi osztálya

a tevékenység nem termőföldön valósul meg

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
MÜT módosítással érintett területek: 0514/73, 0514/75, 0514/76, 0514/83, 0514/84,
0514/88 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosaival kötött Megállapodással a bányászati célú
igénybevételre vonatkozóan.
6. Bt. 41. § (7) bekezdés és Vhr. 25. § (7)-(15) bekezdés. A Bányafelügyelet a
Bányavállalkozó által kiszámított biztosítéki összeg 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 rézsűk kialakítására és a
tájrendezés elvégzésére.
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A Bányafelügyelet a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, a Baranya, Borsod, Veszprém
Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály és a Pest Megyei
Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály nyilvántartása alapján 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.
A Bányavállalkozó befizetése alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.
A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §, 116. §, valamint 118. § (3) bekezdés
alapján biztosította.
A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját és a megfizetésének módját a Bányafelügyelet
részére, 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 írja elő.
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, 2018. május 11.
Tisztelettel:
A kormánymegbízott helyett eljáró
Dr. Berkó Attila főigazgató
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr. Palicz András
bányakapitány, bányászati osztályvezető

Értesül:
1. DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. 6750 Algyő, Kastélykert u. 171.
2. Sós Erika, xxxx
3. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 6800 Hódmezővásárhely Kossuth
tér 1.
4. ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 6724 Szeged, Pulcz
utca 44.
5. NKM Áramhálózati Kft., 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 64-66.
6. Nagy Ernő, xxxx
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Czékmán András, xxxx
Czékmán-Végh Noémi Katalin, xxxx
Végh Endre Zoltán, xxxx
Kádár Ernő László, xxxx
Karácsonyi Imre Mihály, xxxx
Karácsonyiné Kapocsi Zsuzsanna, xxxx
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, 6635 Szegvár Szabadság tér 1.
Kovács Ferenc, xxxx
Molnár Sándorné, xxxx
Csákiné Olasz Ibolya, xxxx
Csordás Irma, xxxx
Balogh Ágnes, xxxx
Baloghné Koncz Viola Gizella, xxxx
Juhász Attila, xxxx
Kiss Sándor Györgyné, xxxx
Czékmán Andrásné, xxxx
dr. Kovács Péter Pál, xxxx
Kertész Mihály, xxxx
Tóth József, xxxx
Tóth István, xxxx
Tóth Bálint, xxxx
Tóth Péter, xxxx
Dobos István Jánosné, xxxx
Mészáros István, xxxx
Kapus Dániel, xxxx
OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt., 1066 Budapest, Mozsár utca 8.
Zana Ferenc, xxxx
Jelencsik Dénes, xxxx
Faragó Károlyné, xxxx
Varga Lajos, xxxx
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 6706 Szeged 6., Pf.: 17.
38. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, 6701 Szeged, Pf.:1048.
Véglegesítést követően:
39. DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. 6750 Algyő, Kastélykert u. 171.
40. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Budapest (elektronikus úton).
41. Irattár
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