Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
BÁNYÁSZATI OSZTÁLY

RUTUR Kft.

A döntés 2018. július 7. napján véglegessé vált.

Nagykanizsa
Magyar u. 14.
8800

Iktatószám: JN/HF/BO/1429-15/2018.
Tárgy: Kutatási MÜT jóváhagyása
Melléklet: Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet
Telefon: 56/512-322

H A T Á R O Z A T

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (a
továbbiakban: Bányafelügyelet) a RUTUR Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 14., adószáma:
24261058-2-20, a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a Szalkszentmárton 0362/11,
0362/12, 0362/13, 0362/14, 0362/15 és a 0369/2, 0369/3, 0369/6 hrsz.-ú területeken homok
(kódszáma: 1453), kavics (kódszáma: 1460), kevert ásványi nyersanyag II. (kódszáma: 2312)
kutatására vonatkozó műszaki üzemi tervét
jóváhagyja
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:
13 db fúrás (A kutató fúrások maximális mélysége 18,6 m, összesen: 241,8 fm hosszban)
Szalkszentmárton 0362/11, 0362/12, 0362/13, 0362/14, 0362/15 és 0369/2, 0369/3,
0369/6 hrsz-ú ingatlanokon.
A megkutatni tervezett terület nagysága: 0,421825 km2 (42 ha 1825 m2).
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A kutatási terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben:

Határpont
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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.

2.

Y (m)
644 989,21
645 002,64
645 015,32
645 012,45
645 034,33
645 107,34
645 211,83
645 251,71
645 295,84
645 331,13
645 336,60
645 334,69
645 296,15
645 248,76
645 173,86
645 113,14
645 047,10
644 976,51
644 889,44
644 889,05
644 216,43
644 205,00
644 088,01
643 991,24
643 949,38
643 871,20
643 871,96
643 876,09
644 037,02
644 124,07
644 131,19
644 213,85
644 368,61
644 554,50
645 068,29
644 989,71

X (m)
182 679,23
182 684,63
182 692,63
182 698,25
182 706,83
182 736,32
182 778,36
182 790,54
182 601,79
182 394,50
182 286,98
182 182,47
182 017,76
181 889,99
181 958,08
181 998,63
182 031,29
182 055,05
182 065,64
182 080,85
181 934,39
181 944,74
181 918,43
181 892,05
181 882,75
182 394,48
182 463,15
182 475,16
182 505,59
182 522,05
182 526,60
181 981,49
182 013,73
182 046,40
182 155,84
182 667,89

A kutatásra engedélyezett időtartam a kutatási üzemi tervet jóváhagyó határozat véglegessé és végrehajthatóvá válásától számított 1 év.
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

Engedélyezett kutatási tevékenység: 13 db kutatófúrás, mintavételezés, a minták vizsgálata.
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 véglegessé
és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles a Bányafelügyeletnek
megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a kötelezettség teljesítéséig a
kutatási tevékenység folytatását felfüggeszti.
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.
Amennyiben a kutatás során ismertté váló földtani adatok miatt szükségessé válik a
kutatási terv módosítása, a módosítás jóváhagyását a Bányafelügyeletnél
kezdeményezni kell.
A kutatásról a kutatás befejezését követő 5 hónapon belül földtani szakértő
ellenjegyzésével ellátott zárójelentést kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a
jelentés készítéséhez felhasznált alapadatokat.
Szakhatósági állásfoglalások:

8.1. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (5854-2/2018/h.):
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
(5001 Szolnok, Pf.:164.) JN/HF/BO/1429-5/2018. hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére, a Rutur Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 14.) által kérelmezett Szalkszentmárton, 0362/11-15 és a 0369/2, 3 valamint 6 hrsz.-ú ingatlanokon homok, kavics, kevert ásványi nyersanyag II. kutatási műszaki üzemi terve tárgyában az alábbi szakhatósági
állásfoglalást adom:
A kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyásához
HOZZÁJÁRULOK.
Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”
8.2. Szalkszentmárton Község Jegyzője (SZM/1193-7/2018.):
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya
(továbbiakban: Bányafelügyelet) megkeresésére a RUTUR Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u.
14.) mint beruházó kérelmére a Szalkszentmárton 0362/11-15, és a 0369/2, 3, 6 hrsz.-ú területen homok, kavics, kevert ásványi nyersanyag II. kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása
tárgyában
szakhatósági hozzájárulást
adok a Szalkszentmárton 0362/11-15 és a 0369/2, 3, 6 hrsz.-ú földrészleteket érintően.
Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, a szakhatóság döntése az eljárást
befejező döntés elleni önálló jogorvoslat keretében támadható meg.”
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8.3. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (2552-1-2018.)
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály a
RUTUR Kft. (8800 Nagykanizsa Magyar u. 14.) Szalkszentmárton, 0362/11-15 és 0369/2,
0369/3 és 0369/6 helyrajzi számú ingatlanokon homok, kavics, kevert ásványi nyersanyag II.
kutatási műszaki üzemi terv engedély iránti kérelmére indult bányászati hatósági eljárásban
megküldött JN/HF/BO/1429-4/2018. számú szakhatósági megkeresésére, a Bács-Kiskun
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - mint területi vízügyi-vízvédelmi hatóság - az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:
A tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulok az alábbi előírásokkal, feltételekkel:
1. A kutatási tevékenységet a felszín alatti vizek veszélyeztetését, károsodását kizáró módon kell végezni.
2. A furatokat a mintavételt követően saját földanyaggal el kell tömedékelni.
3. A kutató fúrások során a megütött és nyugalmi talajvízszint értékeket mérni és a kutatási
zárójelentésben dokumentálni kell.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság nyomatékosan felhívja a figyelmet az alábbiakra:
A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 10.a) pontja értelmében az egyéb bányászat 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében környezeti hatásvizsgálat köteles
tevékenység, illetve a 3. számú melléklet 19. pontja értelmében az egyéb bányászat (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet a
környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.
A bányászati tevékenység folytatásához a Duna nagyvízi meder kezelőjének, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságnak (1088 Budapest, Rákóczi út 41.) a mederkezelői hozzájárulását be kell szerezni és az abban foglaltak be kell tartani.
A kutatással érintett terület az sp1.14.2. Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész jelű
víztesten helyezkedik el, mely a 1155/2016. (III.31.) Kormány határozatban kihirdetett Magyarország felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervében (VGT2) mennyiségi
szempontból gyenge minősítést kapott a vízmérleg alapján. A víztest mennyiségi állapotának romlása – így a felszín alatti víz felszínre hozatala és párolgásának lehetővé tétele nem megengedhető. A vízügyi-vízvédelmi hatóságnak a konkrét bányászati tevékenység
engedélyezése során a Vízgyűjtő-Gazdálkodási Tervben a víztestre megállapított célkitűzések teljesülését vizsgálnia kell. Előbbiek miatt a vízügyi-vízvédelmi hatóság a kutatás
eredményessége esetén a bányászati tevékenység megkezdéséhez hozzájárulását csak abban az esetben adhatja majd meg, ha az engedélyezési eljárás során igazolni tudják, hogy
a bányászati tevékenység a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben megállapított célkitűzések
teljesítését nem veszélyezteti és a mennyiségi állapot további romlását nem eredményezi.
Továbbá a kutatási terület közel van a 8.2 Dunavecse-Észak távlati partiszűrésű vízbázis kijelölt védőterületéhez, ezért a vízbázisra gyakorolt esetleges hatásokat is vizsgálnia kell
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majd a bányászati tevékenység megkezdésére irányuló engedélyezési eljárás során. A védőterület
elhelyezkedése
megtekinthető
a
következő
linken:
http://geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/.
Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve
az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.
A jogorvoslati eljárásban a jogorvoslat díja a befizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a
(14.000 Ft).”
9. A szakkérdések véleményezései:
9.1 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (BK-05/EPO/01540-2/2018.):
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály,
mint engedélyező hatóság JN/HF/BO/1429-8/2018. számú megkeresése alapján,
Szalkszentmárton 0362/11-15 és 0369/2,3,6 hrsz.-ú területen ásványi nyersanyag II. kutatási
műszaki üzemi tervének jóváhagyása tárgyában, a Hatóságom hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében az alábbi
kulturális örökségvédelmi szakvéleményt adom:
1. A földmunkák kivitelezésének időpontját előtte 8 munkanappal Hivatalomnak írásban be
kell jelenteni. A beruházással érintett területen a régészeti leletek megóvása végett a kivitelezési munkák ütemezését a régészeti szakmunkák kivitelezésére jogosult területileg illetékes
Kecskeméti Katona József Múzeummal (6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1., 76/481- 350) egyeztetni kell.
2. A beruházáshoz kapcsolódó földmunkákat kizárólag az illetékes múzeum régészeti megfigyelése mellett lehet elvégezni. Régészeti jelenség előkerülése esetén a munkálatok felfüggesztése mellett a beruházás alapterületébe eső régészeti emlékeket, objektumokat dokumentálni kell.
3. A régészeti szakmunkákról készült dokumentációt a munkák bejezését követő 30 napon
belül meg kell küldeni Hivatalomnak.”
9.2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi Járási Hivatal Földhivatali
Osztály (10.093/2/2018):
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
( 5000-Szolnok, Hősök tere 6.) megkeresésére alapján, a RUTUR KFT ( 8800 Nagykanizsa,
Magyar u. 14.) szám alatti kérelmező által készített Műszaki Üzemi Tervdokumentációban
szereplő, a „ Szalkszentmárton ( 0362/11-15 és a 0369/2,3,6 hrsz-ú területek) homok, kavics,
kevert ásványi nyersanyag II. ásványi nyersanyagok kutatásához ” védnevű engedélyezési
tervdokumentációban foglaltakhoz földvédelmi szempontból hivatalunk szakmai állásfoglalását az alábbiakban adja meg:
Mivel a beruházás, termőföldet érint, úgy az igénybevevőnek a termőföld időleges más célú
hasznosítását engedélyező határozatot kell beszereznie Hivatalunktól, kutatás megkezdése
előtt.
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Az eljárás tárgyát képező földrészlettel szomszédos termőföldek, megfelelő mezőgazdasági
hasznosítását a tervezett tevékenység ne akadályozza.
Végzésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott
határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezési kérelemben támadható meg.”
9.3 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály (BK-05/KTF/02916-2/2018.):
„ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya
(5000 Szolnok, Hősök tere 6.), mint engedélyező hatóság 2018. május 17. napján érkezett, a
JN/HF/BO/1429-6/2018. számú megkeresésében – RUTUR Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u.
14.) kérelmére, a Szalkszentmárton, 0362/11-15 és 0369/2,3,6 hrsz. alatti területen lévő homok, kavics, kevert ásványi nyersanyag II. kutatási műszaki üzemi tervének jóváhagyása tárgyában – a BácsKiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály véleményét kérte a hatáskörébe tartozó (Földtani közeg
védelmi, hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint
természet- és tájvédelmi) szakkérdések tekintetében.
Előírások
Földtani közeg:
1.

A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű
környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és
kizárja a környezetkárosítást.

2.

A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása
ne következzen be.

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 a földtani közegben.

4.

Környezetszennyezéssel járó havária esetén a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát azonnal értesíteni kell.

5.

A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki
védelemmel folytatható.

6.

A munkálatokkal érintett gyep- és erdőterületeket kímélni kell, azokon gépekkel
közlekedni, anyagokat és hulladékot (ide értve a kitermelt földet is) deponálni még
átmenetileg is tilos.

Hulladékgazdálkodás:
7.

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a
hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.
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8.

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a
hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.

9.

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.

10. 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.
11. A keletkező hulladékokról adatszolgáltatást kell teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint.
12. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adhatók át.
13. 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.
14. A területet hulladékmentes állapotban az eredeti funkciójának végzésére alkalmas állapotban kell visszahagyni.

Levegővédelem
15. A szilárd burkolatú útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyeződésektől (pl. sár) a másodlagos porszennyezés megelőzésére.
16. A munkagépek üzemeltetését úgy kell megtervezni/megszervezni, hogy felesleges
égéstermék kibocsátással járó üzemeltetés ne történjen.
17. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
18. Az alkalmazott berendezések jogszabályi előírás alapján bejelentésre kötelezettnek
minősülő légszennyező pontforrásai csak pontforrás létesítési, üzemelési engedély
birtokában az engedélyben előírtak betartása mellett üzemeltethetők.
19. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások,
gépkihasználás stb.) szabad használni.
20. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a hatóságot telefonon
azonnal, de 8 órán belül írásban tájékoztatni kell hatóságunkat.
Zajvédelem
21. A tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a legközelebbi védendő épületeknél, a zajés rezgésterhelési határértékeknek való megfelelés biztosított legyen.
22. A tevékenység során üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell
a tevékenység alacsony mértékű zajkibocsátását.”
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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 25.000 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
A0120 kódszámot is fel kell tüntetni.
INDOKOLÁS
A Bányafelügyelet a JN/HF/BO/625-15/2018. számú, 2018. március 23-án véglegessé vált
határozatával kutatási engedélyt adott a Bányavállalkozónak a Szalkszentmárton 0362/11-15
és a 0369/2, 3, 6 hrsz.-ú területekre. A Bányavállalkozó a kérelmét a területre vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyására 2018. május 14-én, tehát jogvesztő határidőn belül
nyújtotta be.
A Bányafelügyelet a 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. § (7), (8), (11), (12), (13), (14) 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 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 kellett a döntéshozatalhoz bevonnia.
A rendelkező rész 8. pontjában érvényesített szakhatósági állásfoglalások indokolásai a
következők:
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
JN/HF/BO/1429-5/2018. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Szalkszentmárton, 0362/11-15 és a 0369/2, 3 valamint 6 hrsz.-ú ingatlanokon homok, kavics, kevert ásványi nyersanyag II. kutatási műszaki üzemi terve tárgyában.
A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi műszaki
üzemi tervben foglaltak a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar
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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. § 8. pontján alapszik.
A szakhatóság hatáskörét és illetékességét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok
alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek táblázat 28. pontja,
a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése tartalmazza.”
Szalkszentmárton Község Jegyzője:
„A Bányafelügyelet szakhatósági állásfoglalást kért a RUTUR Kft. (8800 Nagykanizsa,
Magyar u. 14.) mint kérelmező által a Szalkszentmárton, 0362/11-16, és a 0369/2, 3, 6 hrsz.-ú
területekre kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyására vonatkozólag.
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1 számú melléklet 31. pontja
megállapítja a jegyző illetékességét.
A benyújtott tervet felülvizsgáltam és megállapítottam, hogy a megjelölt területen a kutatási
Műszaki Terv környezet- és természetvédelmi értékeket nem sért, a 87/2013.(IV.24.)
önkormányzati határozattal, valamint a 3/2013 (IV.24.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatban és Szabályozási Tervben foglaltakkal összhangban
áll.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 55.
§ (1) bekezdése szerint törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet
közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság
számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben kötelező
állásfoglalását kell beszereznie.
Az önálló jogorvoslatot az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki és e jogszabályhelyre
hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.
Hatóságom hatáskörét a Kr.1 számú melléklet 31. pontja állapítja meg.
Az ügyintézés határidőben megtörtént.”
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály:

Igazgatóság

Igazgató-helyettesi

Szervezet

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
JN/HF/BO/1429-4/2018. számú megkeresésével a RUTUR Kft. (8800 Nagykanizsa Magyar
u. 14.) Szalkszentmárton, 0362/11-15 és 0369/2, 0369/3 és 0369/6 helyrajzi számú ingatlanokon homok, kavics, kevert ásványi nyersanyag II. kutatási műszaki üzemi terv engedély
iránti kérelmére indult bányászati hatósági eljárásban a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: Igazgatóság) - mint területi vízügyi-vízvédelmi hatóságot - szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.
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. pontja alapján a kitermelési műszaki üzemi terv engedélyezésére irányuló eljárásban vízügyi és vízvé-
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delmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés a felszíni és a felszín alatti vizek
védelme, hasznosítási lehetőségeinek megőrzése, valamint a vízbázis védelem jogszabályban
foglalt követelményeinek való megfelelés vizsgálata.
A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok, valamint az eljárásban megismert adatok, tények alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat
állapítottam meg:
A RUTUR Kft. a Szalkszentmárton, 0362/11-15 és 0369/2, 0369/3 és 0369/6 helyrajzi számú
ingatlanokon lehatárolt kutatási területen homok, kavics, kevert ásványi nyersanyag II. kutatását tervezi. A kutatási terület a Kft. üzemeltetésében lévő Szalkszentmárton IV.-homok,
kavics bányatelek (Szalkszentmárton, 0369/5 hrsz.) mellett helyezkedik el.
A kutatási engedélyt a bányászati hatóság JN/HF/BO/625-15/2018. számon adta ki.
A kutatási terület: mérte: 0,421825 km2, alaplapja +78,4 mBf, fedőlapja +97,85 mBf.
A kutatási területen 13 db maximálisan 18,6 m talpmélységű fúrólyuk létesítését tervezik.
A fúrások helye:
Fúrás száma

EOV Y koordináta (m)

EOV X koordináta (m)

T-1

643 895,29

182 447,79

T-2

644 102,97

182 487,31

T-3

643 936,79

182 204,37

Fúrás száma

EOV Y koordináta (m)

EOV X koordináta (m)

T-4

644 133,98

182 231,40

T-5

643 975,82

181 928,70

T-6

644 183,5

181 968,21

T-7

645 234,68

181 964,75

T-8

645 108,22

182 152,61

T-9

645 301,55

182 201,47

T-10

645 267,01

182 443,87

T-11

645 060,46

182 400,67

T-12

645 027,69

182 671,71

T-13

645 230,19

182 680,44
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A tervezett fúrási munkálatokat a kutatási műszaki üzemi terv elfogadásától számított egy
éven belül tervezik megvalósítani, vegetációs időn kívül. A furatokat a mintavételt követően
saját anyaggal eltömedékelik.
A kutatási terület megközelítése a Szalkszentmárton, 0392/15 helyrajzi számú útról, illetve a
0369/5 helyrajzi számú bányaterületről történik.
Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, vízbázis védelem
A kutatási terület a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2.
számú mellékletéhez kapcsolódó részletes érzékenységi térkép alapján a felszín alatti víz
állapota szempontjából érzékeny területi kategóriába tartozik, a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelet alapján kijelölt üzemelő-, illetve távlati vízbázis védőterületét nem érinti.
Állandó vízfolyás a kutatási területén és annak közvetlen környezetében nem található. A
legközelebbi vízfolyás Duna, a kutatási terület legközelebbi részétől mintegy 1,1 km távolságban van.
A kutatási terület a Szalk-Tassi nyárigát által 96 mBf Duna vízállásig védett területen helyezkedik el.
A nagyvízi meder kezelője a Duna érintett szakaszán a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi út 41.). A vízügyi hatóság felhívta a figyelmet, hogy a nagyvízi
meder kezelői hozzájárulásának beszerzése a bányászati tevékenység folytatásának feltétele.
Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17.§ alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.
A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét 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. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm.
rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg.
Az ügyfél a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
13/2015. (III. 31.) BM rendelet (továbbiakban: R.) alapján a 28.000-, Ft igazgatási szolgáltatási
díjat befizette a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság számlájára.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a R. 2. számú melléklet 7. pontja, a jogorvoslati eljárási díj mértékét a R. 4.§ (2) bekezdése alapján állapította meg a vízügyi hatóság.
A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés
alapján hozta meg.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bek. zárja
ki.
A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság az Ákr. 85.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat részére történő megküldését.”

A rendelkező rész 9. pontjában érvényesített szakvélemények indokolásai a következők:
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Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Hatósági Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya,
mint engedélyező hatóság Szalkszentmárton 0362/11-15 és 0369/2,3,6 hrsz.-ú területen
ásványi nyersanyag II. kutatási műszaki üzemi tervének jóváhagyása ügyében örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata tárgyában kereste meg hatóságomat.
A kulturális örökségvédelmi feltételek indokolása:
A régészeti feladatok ellátására a Kecskeméti Katona József Múzeum a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 20. § (4) bek., illetve a 22. § (5)
bek. a) pont alapján jogosult.
A Kötv. 10. § (2) bek. értelmében a régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek
megelőző jellegűeknek kell lenniük, ezért a munkavégzés időpontját indokolt a területileg
illetékes múzeummal egyeztetni, illetve Hivatalomnak bejelenteni.
A beruházás nyilvántartott régészeti lelőhelyeket (Azonosítószámai: 89635, 27246) érint. A
Kötv. 19. § (1) bek. szerint a régészeti lelőhelyet a földmunkával járó beruházásokkal el
kell kerülni. A Kötv. 22. § (1) bek. szerint amennyiben a lelőhely elkerülése aránytalanul
megnövelné a földmunkával járó beruházás költségeit, vagy máshol nem valósítható meg,
a beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni. A megelőző
feltárás keretében a régészeti megfigyelést a Kötv. 22. § (3) bek. a) pontban meghatározott
feltételek fennállása miatt írtam elő. A Kötv. 19. § (3) bek. értelmében a megelőző feltárás
költsége a beruházót terheli.
A régészeti szakmunkákról a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 26-27. § értelmében dokumentációt kell készíteni és azt a jogszabály által meghatározott időben és tartalommal Hivatalomhoz el kell juttatni.
A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló
161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet 2.2. melléklete 6. sora alapján vizsgáltam, eljárásomban a
Korm. rendelet 88. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe.”
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi Járási Hivatal Földhivatali Osztály:
„Hivatalunk a fenti tárgyú dokumentáció alapján a beruházás megvalósításához szakmai
állásfoglalását a rendelkező részben foglalt kikötéssel adta meg, tekintettel arra, hogy a
munkálatok során termőföld időleges más célú hasznosítására is sor kerülhet. A beruházással érintett ingatlanok Szalkszentmárton község területén találhatóak. Jelen szakmai állásfoglalásomat a 71/2015. (III.30.) Korm. Rendelet 28 § (1) illetve az 5. melléklet 1. táblázat B. oszlopában meghatározottak szerint adtam meg.
A járási hivatal hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 383/2016.(XII.2) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
43. § (5) bekezdése, míg illetékességét a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja alapozza
meg.”
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Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály:
“Az engedélyező hatóság 2018. május 17. napján érkezett, a JN/HF/BO/1429-6/2018. számú
megkeresésében – RUTUR Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 14.) kérelmére, a Szalkszentmárton,
0362/11-15 és 0369/2,3,6 hrsz alatti területen lévő homok, kavics, kevert ásványi nyersanyag II.
kutatási műszaki üzemi tervének jóváhagyása tárgyában – a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményét
kérte a hatáskörébe tartozó (Földtani közeg védelmi, hulladékgazdálkodási, levegőtisztaságvédelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint természet- és tájvédelmi) szakkérdések tekintetében.
A rendelkezésünkre álló iratanyagok alapján a következőket állapítottuk meg:
A benyújtott dokumentáció alapján az Ügyfél a Szalkszentmárton 0362/11-15 és 0369/2, 3, 6
hrsz.-ú ingatlanokon földtani kutatásokat kíván végezni. Az ingatlanok lakatlanok,
mezőgazdaságilag hasznosított környezetben találhatóak, jelenleg kivett út ás anyagtároló,
valamint szántó területként hasznosítottak. 13 db fúrólyukat terveznek, amelyek maximális
mélysége 18,6 m. A mélyfúrásokat egy kisméretű kerti traktorra szerelt, hidromotoros meghajtású, spirális szerszámmal dolgozó, száraz üzemi fúrógép végzi. A kivett anyagok időlegesen a mélyfúrás közvetlen környezetében tárolásra kerülnek. A képződmények leírása és a
szakaszos mintavétel a fúrások kialakítása után a helyszínen történne, a mintavétel után a
földtani kutató fúrásokat saját anyaggal azonnal betemetik. A kutató munkákat a Kutatás
Műszaki Üzemi Tervének jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül kívánják elvégezni, előre láthatólag 2018. június-augusztusban. A megkutatással kapcsolatban zöldkár
keletkezésével nem számolnak, mivel vegetáción kívül tervezik a fúrásokat elvégezni.
A földtani kutatófúrásokkal érintett, Szalkszentmárton 0362/11-15 és 0369/2, 3, 6 hrsz.-ú
ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000
területnek, barlang felszíni védőövezetének, egyedi tájérték nem található rajtuk. A tervezett
tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós követelményeknek,
a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint
megfelel.
A rendelkező részben tett előírásainkat a következőkkel indokoljuk:
Földtani közeg védelme
A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.
A 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 földtani közegre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket a
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. és 3. számú melléklete számszerűsíti.
A műszaki védelem kialakítását a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a)
pontja alapján írtuk elő.
Hulladékgazdálkodás
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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
Levegővédelmi előírásainkat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a
továbbiakban rendelet) 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink
a rendelet 31. §-ában előírtakon alapulnak. A rendelet 26. § (2) bekezdése alapján diffúz
forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki,
működtethető és tartható fenn, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és
az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.
Zajvédelem
A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
A bányászati tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a legközelebbi zajtól védendő
épületeknél a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerinti zajterhelési határértékek teljesüljenek.
Az ügyfél a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos
egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. sz.
melléklet 6.2 pontja szerinti, a bányafelügyelet szakigazgatási engedélyezési eljárásban a
szakkérdés vizsgálatáért fizetendő – 28.000 Ft – igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály hatáskörét az eljárásban a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 11. § (1) 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 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.
Az igazgatási szolgáltatási díj a Bányavállalkozó 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 jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (Ákr.) 112. §, 116. § és a 118. § (3) 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
1. melléklete állapítja meg.
A Bányafelügyelet határozatát a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 44. § (1) a)
pontjában, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017.(VI.28.)
Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében hozta, illetékessége a
161/2017.(VI.28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésén és 1. mellékletén alapul.
Szolnok, 2018. június 8.
Tisztelettel:
A kormánymegbízott helyett eljáró
Dr. Berkó Attila főigazgató
nevében és megbízásából kiadmányozó:
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